DU 1
Modul 5
Lytte

Tale

Hvad skal jeg kunne:
Kan forstå en enkel samtale om
hverdagen

Kan samtale i et enkelt sprog,
som passer til
situationen om ting i hverdagen

Det skal jeg til næste test:


Lyt til 5 små tekster, sæt kryds ved
rigtigt svar. Der er et eksempel,
9 minutter.



Lyt til monolog – skriv tal ved det rigtige
billede. Der er 8 billeder, to skal ikke
bruges,
12 minutter.



Lyt til dialog – sæt kryds ved det rigtige
billede. Der er 8 billeder, 2 billeder skal
ikke bruges,
18 minutter.
To emner og 3 bøger. Kursisten fortæller
om et emne eller en bog i 1 minut.
Herefter stiller tester spørgsmål til
kursisten,
4 minutter.




Læse

Kan finde informationer i enkle
tekster fra
Hverdagen.
Kan læse og udfylde enkle
skemaer med personlige data
med den nødvendige tid.
Kender det fonematiske og
morfematiske princip
(lydsystemet og f.eks.
endelsernes betydning) samt
stavelsesdeling og
ordbilledlæsning



Samtale med anden kursist om et emne,
1 + 4 minutter.
Søge information i en tekst. Læse hurtigt.
Finde svar på spørgsmål. Skrive korte
svar. 5 spørgsmål,
15 minutter.



Læse 5 tekster grundigt. Finde den
sætning, der ikke passer sammen med de
andre.
25 minutter.



Tekst hvor der skal indsættes 5 ord, som
mangler i teksten. Der er 8 ord, 3 ord skal
ikke bruges.
10 minutter.



Sætte annonce sammen med tekst,
10 minutter.
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Skrive

Indhold

Kan skrive en meget enkel
besked om almindelige
hverdagsting med den
nødvendige tid



Ti ord hvor kursisten skal finde ordets rod
10 minutter.



Kan udfylde et skema med personlige
oplysninger (navn, adresse, postnummer,
by, tlf. nr.
10 minutter



Skrive en henvendelse, hvor man beskriver
og fortæller om en situation, du bliver
oplyst om. F. eks. en e-mail.
30 minutter.

Arbejde





Sammenligne
arbejde/praktik i
hjemland og Danmark
Jobmuligheder
Jobsøgning

Uddannelse




Din undervisning og
danskuddannelse.
Skole og uddannelser
i Danmark
Uddannelser i
skriveområdet

Hverdagsliv og
medborgerskab




Danmark før og nu,
f.eks. arbejde,
familie, ligestilling
Hverdagens
talbehandling
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