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Dansk udtale for begyndere Lisbet Thorborg Hent PDF Forlaget skriver: Bogen giver mulighed for træning af
dansk udtale og er beregnet for undervisningen i dansk som andetsprog.

Bogen er primært tilrettelagt for begynderniveauerne, men er generelt velegnet for folk med
udtalevanskeligheder.

Dansk udtale trænes her i bogen gennem en række små letforståelige tekster med relevant dagligdags
emneindhold og ordforråd.

Der arbejdes efter gehør, og alle vigtige sider af det danske lydsystem gennemgås.

Hver bog er forsynet med en cd-rom, hvorpå bogens tekster er indtalt med pauser til den studerende og med
to gentagelser. Der er således rig mulighed for regulær praktisk træning.

Bogen kan bruges alene, men kan også med fordel anvendes sammen med øvebogen Dansk udtale - øvebog
I denne bog trænes udtale af sprogets lyde og andre lydmæssige fænomener isoleret i særskilte øvelser.

Øvebogen giver således god tid til detaljerne.
Tekstbog og øvebog kan med fordel anvendes i en vekselvirkning, hvor man efter behov bevæger sig fra

helhed til del og fra del til helhed.

 

Forlaget skriver: Bogen giver mulighed for træning af dansk udtale
og er beregnet for undervisningen i dansk som andetsprog.
Bogen er primært tilrettelagt for begynderniveauerne, men er

generelt velegnet for folk med udtalevanskeligheder.

Dansk udtale trænes her i bogen gennem en række små letforståelige
tekster med relevant dagligdags emneindhold og ordforråd.
Der arbejdes efter gehør, og alle vigtige sider af det danske

lydsystem gennemgås.

Hver bog er forsynet med en cd-rom, hvorpå bogens tekster er indtalt
med pauser til den studerende og med to gentagelser. Der er således

rig mulighed for regulær praktisk træning.

Bogen kan bruges alene, men kan også med fordel anvendes sammen
med øvebogen Dansk udtale - øvebog

I denne bog trænes udtale af sprogets lyde og andre lydmæssige
fænomener isoleret i særskilte øvelser. Øvebogen giver således god

tid til detaljerne.
Tekstbog og øvebog kan med fordel anvendes i en vekselvirkning,
hvor man efter behov bevæger sig fra helhed til del og fra del til

helhed.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Dansk udtale for begyndere&s=dkbooks

