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Italiensk språkkurs
Grundkurs

Lyssna-Härma-Lär
Lyssna - Du hör en fras på svenska, därefter två gånger på italienska.
Härma - Du repeterar i ditt eget tempo och lär dig det riktiga uttalet.

Lär - Du kan börja använda ditt nya språk redan efter ett fåtal
repetitioner.

Detta är en tvåspråkig (svenska till italienska) nedladdningsbar kurs i
italienska.

Kursen innehåller 3 timmars inspelat material som du laddar ner till
din dator, mobiltelefon, IPOD, IPAD eller MP3-spelare, samt 2
övningshäften i PDF-format som du kan skriva ut eller läsa på

skärmen.

Övningshäftena följer inspelningen och innehåller de följande 37
avsnitten:

1. Vanliga uttryck - när man träffar någon
2. Räkneord - grundtalen

3. Räkneord - ordningstalen
4. Tiden

5. Veckans dagar



6. Månaderna
7. Årstiderna
8. Vädret
9. Färgerna
10. Med tåg
11. Med flyg

12. På flygplatsen
13. I passkontrollen/tullen

14. På hotellet
15. Frukost
16. Hyra bil

17. På bilverkstaden/på bensinstationen
18. Med buss

19. Med tunnelbana
20. Med taxi

21. Väginformation
22. Allmänna fraser - när man behöver hjälp

23. På banken
24. På posten
25. Telefon

26. Allmänna fraser - när man umgås
27. På restaurangen

28. Mat
29. Dryck

30. Inköp och shopping
31. Hos doktorn
32. På apoteket

33. Allmänna fraser - I nödsituationer
34. På stranden
35. Nöjen

36. Utflykter
37. Sport

Du kommer lära dig ca 800 nya ord
I ett aktivt vardagsspråk använder man mellan 500-1500 ord.

På Europarådets språkliga nivåskala klarar du nivå A1 efter denna
kurs. Detta innebär att du känner igen de flesta vanliga ord och fraser

i din närmaste omgivning. Du kan också läsa och förstå vanliga
namn och enkla meningar, Du klarar en konversation om din motpart

talar långsamt och tydligt. Du kan fylla i enkla formulär.
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