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Programma Russische Basisvocabulaire
Spelenderwijs Russisch leren in 5 lessen van ca. 2 lesuren
LE-Network heeft een onderwijs programma Russisch ontwikkeld. Leerlingen maken spelenderwijs
kennis met basisvocabulaire Russisch met onderstaande lesprogramma. Het lesprogramma Russisch is
beschikbaar voor diverse opleidingsniveaus zoals voor VWO+ en voor het HBO als introductie van deze
vreemde taal. De lessen worden verzorgd door native speakers en het lesprogramma wordt afgesloten
met een interactieve spelsimulatie. Spelenderwijs leren kenmerkt dit lesprogramma, aangezien onze
spelsimulatie LA-Game de impactvolste leermethode is. Het leren van Russische woorden wordt
digitaal ondersteund met het slimme programma LE-Voculearn.

Les 1: Introductie
•
•
•
•
•
•
•

Waarom Russisch leren? Wie spreken er allemaal Russisch, hoeveel mensen? (korte video
Rusland)
Banden Rusland – Nederland. Peter de Groot, Anna Pawlovna, kozakken
Cyrillisch alfabet en eigen naam (afgeleid van de vader)
Cyrillisch alfabet aan de hand van synonieme woorden (collectief oefenen)
Schrijf je eigen naam in het Cyrillisch.
Stel jezelf voor in het Russisch (in paren)
Begroeten en afscheid nemen (dialoog in paren)

Les 2: Familie, eten en drinken
•
•
•
•
•

Familie in het Russisch
Samovar: thee en Russische koekjes beschikbaar
Russische cultuur met eten en drinken
Leg je familie uit: broer, zus, vader, moeder, oom, tante etc (dialoog in paren)
Maak voor naaste familie de Russische naam, schrijven in Russisch.

Les 3: Kleuren en getallen
•
•
•
•
•
•

Kleuren. Kleuren van Russische en Nederlandse vlag. Kleur rood – Rode Plein in Moscow
Getallen, tellen in het Russisch
Trojka
Hoe oud ben je?
Wat kost dat?
De kleur van je ogen? Van je kleren (dialoog in paren)

Les 4: Boodschappen doen, geld (Roebels)
•
•
•
•

Herhalen en oefenen met tellen
Kopen/Verkopen (dialoog in paren)
Onderhandelen (dialoog in paren)
Russisch geld.

Les 5: LA-Game Russisch
•
•

Spelenderwijs Russisch toepassen met de gehele groep
Afsluiting met certificaat Russisch

Tussentijds Russische woorden leren
•
•
•
•
•
•

Woordenlijst Russisch leren met LE-Voculearn
Tot einddatum per dag/week op eigen tempo leren.
Foute antwoorden worden niet getoond.
Een bekend woord, wordt pas na een tijdsduur weer aangeboden.
Een niet bekend woord, wordt vanaf de volgende dag weer aangeboden.
Iedere dag met het programma werken is niet nodig, het programma deelt de tijd tot de
einddatum steeds opnieuw in.
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