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Die Deutschbande 2 er et træningshæfte beregnet til begynderundervisningen i tysk.

Tilgang
Træningshæftet kan bruges som supplerende træning og har fokus på skriftlig kommunikation, herunder
læsning og skrivning. Med QR-koder, som linker til video og lyd, får eleverne også god mulighed for at

styrke deres lyttekompetencer. Eleverne arbejder med relevante kommunikative opgaver og øver enkle tyske
ord og udtryk.

Indhold
Indholdet i hæftet er organiseret i temaer inden for eleverne nære verden. Eleverne tager udgangspunkt i sig
selv og udtrykker sig efterfølgende om andre personer. De træner enkeltord og sætninger og bruger sproget i

sammenhæng i arbejdet med tekster og opgaver. Eleverne arbejder blandt andet med:

· Årstider

· Datoer og måneder

· Mit værelse

· Sports- og fritidsaktiviteter

· Mit idol

· Venskab

Bagerst i hæftet er der en gloseliste. Opgaverne er intuitive at gå til, men nederst på alle sider findes også en
kort opgaveinstruktion. På hjemmesiden kan du bladre i hæftet og finde en oversigt over sammenhængen

mellem indholdet og Fælles Mål.
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