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Systemuafhængigt engangshæfte med øvelser i tegnsætning i overensstemmelse med trinmål for dansk. Vi
arbejder med traditionelt, grammatisk komma. Dertil er der opgaver til at opnå færdigheder i basal

tegnsætning. Der indledes med og lægges stor vægt på at træne nyt afsnit.

Reglerne er trykt på omslagets flapper, som kan foldes op. Eleverne slår op her, når reglerne skal anvendes.
Disse flapper kan også bruges som bogmærke.

Eleverne skal hovedsageligt sætte manglende tegn i tekster. Teksterne i øvelserne svarer til en printet tekst fra
en computer. På den måde kan man sidestille elevernes løsning af opgaverne med en form for

korrekturlæsning af egne eller andres tekster.

Når stoffet i hæftet er gennemgået, er der en afsluttende, åben opgave. Hver elev besvarer denne opgave ved
at skrive en tekst på flere sider, som udgør en fortsættelse af den forudgående tekst. Formålet er, at læreren

kan evaluere elevernes opnåede færdigheder.

Peter Heydenreichs festlige tegninger illustrerer den gennemgående historie om to 8. kl. skolekammeraters
ferierejse til London. Det er faktisk lidt spændende, og så lærer man samtidig at sætte tegn!

 

Forlaget skriver: Tegn i tekst Øvelser i tegnsætning for folkeskolens
ældste klasser og tilsvarende trin.

Målgruppe: 8. kl.

Systemuafhængigt engangshæfte med øvelser i tegnsætning i
overensstemmelse med trinmål for dansk. Vi arbejder med

traditionelt, grammatisk komma. Dertil er der opgaver til at opnå
færdigheder i basal tegnsætning. Der indledes med og lægges stor

vægt på at træne nyt afsnit.

Reglerne er trykt på omslagets flapper, som kan foldes op. Eleverne
slår op her, når reglerne skal anvendes. Disse flapper kan også bruges

som bogmærke.

Eleverne skal hovedsageligt sætte manglende tegn i tekster.
Teksterne i øvelserne svarer til en printet tekst fra en computer. På
den måde kan man sidestille elevernes løsning af opgaverne med en

form for korrekturlæsning af egne eller andres tekster.

Når stoffet i hæftet er gennemgået, er der en afsluttende, åben



opgave. Hver elev besvarer denne opgave ved at skrive en tekst på
flere sider, som udgør en fortsættelse af den forudgående tekst.

Formålet er, at læreren kan evaluere elevernes opnåede færdigheder.

Peter Heydenreichs festlige tegninger illustrerer den gennemgående
historie om to 8. kl. skolekammeraters ferierejse til London. Det er
faktisk lidt spændende, og så lærer man samtidig at sætte tegn!

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Tegn i tekst&s=dkbooks

