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BESKRIVNING

+46 är landsnumret till Sverige, men också namnet på ett läromedel som bygger på samhällsorientering
och kommunikation. Serien är mycket uppskattad för sitt verklighetsnära, faktabaserade fokus och för de
många användbara dialogerna. I +46-serien motsvaras fyra av de sex Sfi-kurserna av varsin huvudbok, alla
med samma upplägg. Det förenklar för dig som undervisar deltagare på olika kurser. Du kan lätt hitta rätt
bok i +46-serien.Läs mer+46 - Allt-i-ett-böckerDe fyra allt-i-ett-böckerna har samma upplägg, med
kapitel byggda kring ett samhällsorienterande tema. Basen i varje kapitel utgörs av ett stort bildmaterial,
rikligt med korta dialoger och texter. Dessutom finns:- "Vad-ska-de-göra?"-texter (diskussionsunderlag)-
"Lär-att-lära-sidor" (reflexion kring det egna lärandet)- uttalsövningar- hörövningar- skrivövningar-
muntliga övningar- "Kan du det här?" (utvärdering)- extratexterSist ligger ett fristående grammatikavsnitt
med tydliga uppställningar och övningar. På elev-cd:n längst bak i boken finns alla uttals- och
hörövningar.+46 2 kurs B är avsedd för nybörjare med kortare studiebakgrund som börjar sina Sfi-studier
i kurs B. Boken täcker hela kurs 2B. Introduktionskapitlet följs av fyra kapitel om konsumtion, sjuk- och
friskvård, boende samt arbete.+46 2 kurs C tar vid på den nivå där +46 2 kurs B slutar och når upp till
slutnivå för kurs C. Introduktionskapitlet behandlar geografi, familj och relationer och syftar till att
eleverna ska lära känna varandra. Därefter följer fyra kapitel om fritid, utbildning, arbete samt
demokrati.+46 3 kurs C är avsedd för nybörjare med gymnasiestudier från hemlandet, som börjar sin Sfi-
utbildning i kurs C. Boken består av sju kapitel: ett introduktionskapitel samt avsnitt om att gå och handla,
att gå till doktorn, boende, fritidsaktiviteter, studier och arbetsliv.+46 3 kurs D tar vid på den nivå där +46
3 kurs C slutar och når upp till slutnivå för kurs D. Boken består av sju kapitel: "På tal om ...", landet och
folket, familjen, ekonomi, politik, lag och rätt, arbete och kultur. Den avslutas med ett
grammatikkapitel.+46 - FacitDet finns facit till allt-i-ett-böckerna.+Texter - Lärar-cd-skivorPå lärar-cd-
skivorna +Texter finns böckernas alla texter och dialoger, liksom de populära texterna "Alma berättar",
om ett svenskt livsöde under 1900-talet.+Lärare - LärarhandledningarI respektive lärarhandledning
+Lärare finns förslag till muntliga övningar, m.m, till varje kapitel. På cd-rom-skivan längst bak finns
rikligt med kopieringsunderlag, liksom tips på hur man praktiskt kan arbeta med bokens texter och
bilder.+VerbEn verblista där man kan repetera och lära in hur 1110 svenska verb böjs i formerna
imperativ, infinitiv, presens, preteritum, supinum och perfekt particip.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

+46:3C Inkl cd: Amazon.de: Maria Gull, Britt Klintenberg, Kerstin ...

Hämtas på Västra Ersboda Har swish ... Sök bland 192 664 annonser Cirka 800 000 köpare och säljare

+46:3C Inkl cd av Britt Klintenberg - LitteraturMagazinet

336871632 - +46: 3c Inkl cd svenska för invandrare sfi. 4 dagar sedan space ace (köpare) 335900095 -
Kiss keps (Alive WorldWide 96'97) 5 dagar sedan Ginza (säljare)

+46 Kursläromedel Introduktion för Svenska som andraspråk Svenska som ...

Buy +46:3C Inkl cd 1 by Maria Gull, Britt Klintenberg, Kerstin Fredholm (ISBN: 9789121211076) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on ...
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