NORRA KEELE AINEKAVA (tasemed A1, B1)
I KURSUS: ALGAJAD (A1 – A2)
Õpetaja: Hanna-Liisa Pakosta
Õppemaht: 45t + 45t, kokku 15 nädalat
Tunnid toimuvad 2 x nädalas kl 18.00-20.30 (15 min paus)
Kursuse maksumus: 45t NOK maksumus 2250.- (ESNi liikmele), NOK 2475.- (mitte liikmele). 45t + 45t
maksumus NOK 4500.- (ESNi liikmele), NOK 4950.- (mitteliikmele).
Isesiesevtöö: 30t + 30t
Kasutatavad materjalid
Norra keele kursus algajatele põhineb Norras välja antud norra keele õpikute, eelkõige, Åse-Berit
Strandskogen "Norsk for utlendinger 1", materjalidele. Lisamaterjalina kasutatakse õpetaja poolt
koostatud tunniteemalisi harjutusi ja harjutusi teistest norra keele õpikutest (“Ny i Norge”, “På vei” ja
“Norsk på en to tre” jt).
Tulemus
Kursuse lõpul on õpilaste aktiivses sõnavaras üle 1500. sõna, millega saab Norra igapäevategevustes
suhelda. Õpilased on võimelised :
• jutustama iseendast, oma perekonnast, kodust ja tööst, oma päevast ja vaba aja veetmisest;
• tegema sisseoste kauplustes;
• einestama kohvikus, restoranis jm;
• vestlema telefonis (telefoni vastuvõtmine, sõnumite vastuvõtmine ja edasiandmine, kõne
lõpetamine jms);
• kirjeldama inimesi, korterit, elukohta jms.
Õpilased valdavad vajalikke sõnu ja väljendeid, et end tutvustada, et alustada, arendada ja lõpetada
vestlust.
Tegevus ja teemad
Kõikide teemade õppimisel tehakse kirjalikke ja suulisi harjutusi sh etteütluseid. Iga kolme õppetüki
järel korratakse õpitut.
Õpiku peatükkides räägitakse Norra kultuurist, ajaloost ning tradistisoonidest, seega arutletakse tunnis
Norra eluolu ja tavasid ning saab algtadmised norralaste mõistmiseks.
Õpitakse grammatikareegleid – nimi-, tegu- ja omadussõnu, määratud ja määramata vormi
kasutamist, artikleid, määr-, ase-, side- ja eessõnu; lausete moodustamist ja sõnade järjekorda.
NB! Taseme A2 eelduseks on, et õpilane läbib 45t + 45t, seega 90t kursuse.

II KURSUS: KESKTASE (B1 - B2)
Õpetaja: Maja Engen Holmlund
Õppemaht: 45ht+ 45t, kokku 15 nädalat
Tunnid toimuvad 2 x nädalas kl 18.00-20.30 (15 min paus)
Kursuse maksumus: 45t maksumus NOK 2250.- (ESNi liikmele), NOK 2475.- (mitte liikmele). 45t + 45t
maksumus NOK 4500.- (ESNi liikmele), NOK 4950.- (mitteliikmele).
Isesiesevtöö: 30t + 30t
Kasutatavad materjalid
Õõppematerjaliks on E. Ellingsen & K. Mac Donald-i õpika ja töövihik “Stein på stein”, millele
lisanduvad väljavõtted ajalehtedest, erinevatest brožüüridest, koopiad teistest õpikutest ning
asjakohastest allikatest (Youtube, erinevad TV kanalid).
Sihtgrupp
kursus on mõeldud neile, kes läbinud norra keeles kursuse(d) tasemel A1-A2 ning soovivad oma
keeleõppega edasi minna. Kursuse täies mahus läbimisel (45t + 45t) on õpilane valmis sooritama Norsk
prørve 3, mis on valjalik paljudele töökohtadele kanditeerimisel (100% medistiinis ja hariduses –
lasteaiad, koolid). Kursuse õpetaja on norralane, kes eesti keelt ei räägi. Õppetöö norra keeles.
Teevus ja teemad
Õppetöö toimub õpiku ja töövihiku “Stein på stein” alusel.
Vestlustundides puudutatakse erinevaid aktuaalseid teemasid (näiteks tööotsimine, erinevates
igapäevastes olukordades toimetulemine jms). Kursusel tehakse ka kirjalikke töid – kirjutatakse
lühiesseesid ja lahendatakse TV ülesandeid. Kuulatakse ja vaadatakse aktuaalseid saateid ja videosid.
NB! Taseme B2 eelduseks on, et õpilane läbib 45t + 45t, seega 90t kursuse.

