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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.
Gyldendal Norsk Forlag AS Tekster og dialoger i læreverket Amigos er hentet fra elevenes egen skoledag og
fritid, noe som skaper engasjement og en praktisk tilnærming til språket. Du må slå på javascript for å se disse

sidene. Gjennom muntlig fokus, varierte og aktiviserende oppgaver og enkle sanger gir C'est chouette,
Débutant elevene en første smakebit av språket. Ord som ender på vokal, får -s lagt til i flertall. Ord som ender
på konsonant, får -es lagt til i flertall. Ikke alle ord som er flertall på. SER & ESTAR = å være.
For å gjøre det ekstra vanskelig for oss som lærer spansk, så har man to verb for å uttrykke. Når "som" viser
tilbake på noe ukjent, ikke identifiserbart eller ikke eksisterende, brukes konjunktiv. Ofte vil da
relativsetningen inneholde et krav til det ordet. Sommer i syden? Hos Amisol finner du et stort utvalg av
pakkereiser til Italia, Hellas & Egypt. Les mer og bestill på vår nettside!

