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En spansk suksess på alle trinn! AMIGOS har allerede etablert seg som det klart mest brukte spanskverket på
ungdomstrinnet. Tekster og dialoger er hentet fra elevenes egen skoledag og fritid, noe som skaper
engasjement og en praktisk tilnærming til språket. Faktakapitler og ekstratekster med varierte temaer åpner en
ny og spennende verden og gir ny innsikt i de spansktalende landenes kultur og historie.Verket har
systematisk oppbygging, klare læringsmål og tydelig progresjon. Repetisjon er fundamentalt i verket og legger
grunnlaget for at alle lærer noe. Et bredt tekstutvalg sammen med varierte oppgaver gir gode
differensieringsmuligheter.AMIGOS tilbyr:* Tekster og oppgaver som gir praktisk innføring i spansk*
Realiatekster om kultur og historie* Oversiktlig grammatikkdel, kapittelgloser og alfabetisk ordliste*
Repetisjonskapitler* Lærerveiledninger med nyttige råd og tips, ekstra lytteoppgaver, kopieringsoriginaler
med ytterligere oppgaver, kapitteltester og store prøver * Språkkort til ordtrening og dialogAMIGOS
Ejercicios. Klare mål og varierte oppgaver:Dette er en engangsbok som egner seg svært godt til differensiering
og repetisjon. Oppgavene er organisert etter kapitlene i grunnboka. Her fins ulike typer utfyllingsoppgaver
som ord ogtalltrening, syntaks og grammatikk . i tillegg til kryssord- og bildeoppgaver.AMIGOS 1.3 har et
nettsted med tilleggsressurser knyttet til bøkene. Nettstedet vil være under stadigutvikling.
Amigos, Cero består av én bok som kan brukes fleksibelt mellom årstrinnene. Boken har enkle tekster og
morsomme illustrasjoner. Elevene får basiskunnskaper og.
Gyldendal Norsk Forlag AS Du må slå på javascript for å se disse sidene. Det er lagt vekt på dialoger fra
hverdagssituasjoner, enkle faktatekster og illustrasjoner som appellerer til ungdom. Tekstboka har spesielle
faktakapitler om Spania. Kjøp 'Amigos uno, textos' av Angella Riquelme fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788205327108 Kjøp 'Amigos uno, fasit' av Angella

Riquelme fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788205329935
Norges største fagbokhandel på nett. En spansk suksess på alle trinn! AMIGOS har allerede etablert seg som
det klart mest.
Lagård ungdomsskole i Eigersund kommune. Amigos uno textos. Amigos uno Elev-CD Vår pris 248,-. Boka
inneholder oppgaver til Amigos uno : textos. Hvert kapittel innledes med en beskrivelse av oppgavetypene
som følger. Søk: 'Amigos uno: textos' Amigos uno: textos: fra.
220,- Angella Riquelme, Linda Salomonsen, m.fl.

