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Denne bog er en flergangsbog til tyskundervisningen i 8. klasse.

Textbuch er elevens tekstbog til hele året. Den er fyldt med gode tekster af varierende længde, genre og
sværhedsgrad. Tekstbogens kapitler rummer mange forskellige temaer, der spænder bredt over både kroppen,

kultur, fritidsinteresser og miljøet.

Bogen har 10 tekst-kapitler, der alle tager fat i aktuelle emner, som relaterer sig til elevernes egen hverdag.
Bogen rummer blandt andet følgende kapitler:

· Alles was zählt, et kapitel om brug af forskellige medier

· Mein Körper, der handler om kroppen, hvor fokus er på eleverne selv

· Blick auf Deutschland, et kapitel om forskellige tyske byer og om at finde vej

· Wir sind dran, hvor eleverne lærer om tyske unges hverdag

· Müll und blauer Dunst, et kapitel der handler om miljø

· Das finde ich cool, hvor elevernes egne fritidsinteresser er omdrejningspunktet.

 

Forlaget skriver:

Denne bog er en flergangsbog til tyskundervisningen i 8. klasse.

Textbuch er elevens tekstbog til hele året. Den er fyldt med gode
tekster af varierende længde, genre og sværhedsgrad. Tekstbogens
kapitler rummer mange forskellige temaer, der spænder bredt over

både kroppen, kultur, fritidsinteresser og miljøet.

Bogen har 10 tekst-kapitler, der alle tager fat i aktuelle emner, som
relaterer sig til elevernes egen hverdag. Bogen rummer blandt andet

følgende kapitler:

· Alles was zählt, et kapitel om brug af forskellige medier

· Mein Körper, der handler om kroppen, hvor fokus er på
eleverne selv

· Blick auf Deutschland, et kapitel om forskellige tyske byer
og om at finde vej

· Wir sind dran, hvor eleverne lærer om tyske unges hverdag

· Müll und blauer Dunst, et kapitel der handler om miljø

· Das finde ich cool, hvor elevernes egne fritidsinteresser er
omdrejningspunktet.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Du bist dran 8 kl.¤Textbuch&s=dkbooks

