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En vivo¤Øvebog Elisabeth Laursen Hent PDF Forlaget skriver: Øvebogen indeholder en bred vifte af
øvelsestyper, der giver underviseren rig mulighed for variation. Bagest i øvebogen findes en dansk-spansk
ordliste. En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter på at indføre eleven i det spanske sprog og
den spanske kultur på en levende måde. Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger

og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med
interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært

på Spanien.

Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B-tekst og autentisk tekst. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed
for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B-
tekster. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste.
Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i
tekstbogen. Der er mulighed for at købe en cd med alle tekster fra tekstbogen, og i bogen Facit findes
løsninger og løsningsforslag til øvebogens øvelser. En vivo vil således kunne bruges ved selvstudium..

Målgruppe: Beregnet til undervisning på gymnasie-, hf- og handelsskoleniveau
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