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Abracadabra 3¤Workbook Kirsten Koudahl Hent PDF Forlaget skriver: Abracadabra er engelsksystemet, der
hurtigt sætter eleverne i stand til at forstå og tale sproget, og som også er for de videbegærlige, da det giver et
godt indblik i andre menneskers liv og fremmede kulturer. Det righoldige materiale giver læreren mulighed

for varierede organisationsformer og differentieret undervisning.

Textbook 3 er bygget op omkring fire emner: Heroes, Space, Rules og Cowboys, men indeholder også
autentiske fortællinger, eventyr og nogle sange. Særligt område: Swaziland i det sydlige Afrika, der gør

denne bog ekstra interessant og farverig. Illustrationsmaterialet er righoldigt og i mange tilfælde
igangsættende for samtaler og billedanalyse.

Workbook 3 knytter sig direkte til teksterne i Textbook 3 og styrker både gloseindlæring og grammatisk
forståelse. De mange forskellige typer opgaver kan løses både individuelt og i klassen.

Teksterne i Textbook 3 er indtalt på kassettebånd og cd af indfødte englændere.

 

Forlaget skriver: Abracadabra er engelsksystemet, der hurtigt sætter
eleverne i stand til at forstå og tale sproget, og som også er for de

videbegærlige, da det giver et godt indblik i andre menneskers liv og
fremmede kulturer. Det righoldige materiale giver læreren mulighed
for varierede organisationsformer og differentieret undervisning.

Textbook 3 er bygget op omkring fire emner: Heroes, Space, Rules
og Cowboys, men indeholder også autentiske fortællinger, eventyr
og nogle sange. Særligt område: Swaziland i det sydlige Afrika, der
gør denne bog ekstra interessant og farverig. Illustrationsmaterialet
er righoldigt og i mange tilfælde igangsættende for samtaler og

billedanalyse.

Workbook 3 knytter sig direkte til teksterne i Textbook 3 og styrker
både gloseindlæring og grammatisk forståelse. De mange forskellige

typer opgaver kan løses både individuelt og i klassen.

Teksterne i Textbook 3 er indtalt på kassettebånd og cd af indfødte
englændere.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Abracadabra 3¤Workbook&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


