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BESKRIVNING

Extra! Läs- och skrivträning på mycket lätt svenskaExtra! består av fyra arbetshäften i olika nivåer för sfi
kurs B. Här tränar eleverna läsning med bl a ordträning och innehållsfrågor på text. Det finns även enkla
grammatik- och skrivövningar.Fyra olika nivåerHäftena har en progression och följer kunskapsnivå för
kurs B i utbildning i svenska för invandrare. Läraren kan välja häfte så att eleven får träna extra utifrån sin
specifika språknivå. Texter och uppgifter stiger i svårighetsgrad och eleven kan tydligt se sin utveckling.
Färdigheter som tränas är läsa och skriva genom ord och grammatikövningar.TemanEleven får genom alla
häften följa familjen Andersson och deras grannars liv och vardag och övningarna är på så sätt satta i ett
sammanhang och igenkänningsfaktorn underlättar inlärningen.Arbeta på egen handInstruktioner och
övningar är mycket lätta för eleven att förstå och arbeta med på egen hand. Häftena kan smidigt användas
som komplement till kursboken och möjliggör en individualiserad undervisning.Facit till alla övningar
finns att ladda ner här på webben. Du kan själv välja att ta in och rätta elevens arbete eller ge facit till
eleven för självrättning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

P4 Extra | Sveriges Radio

Trygg och erfaren leverantör till hela Sverige sedan 1969. Svensktillverkat med pressade priser. Beställ
HESSA® Polerduk Extra 300-pack online redan idag!

extra 3 - YouTube

Micro Focus Extra! is a terminal emulation solution that provides comprehensive security, productivity
tools, and technology support for host applications.

Extra sängben PVC/W x 4 st. - Swede Sun Marketing AB

2 999 kr. Spela, anslut, dela. Livet blir bättre med PS4. Fokuserat på spelarna - Med utvecklarna i åtanke
PS4-systemet fokuserar på spelarna, för att se till ...
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Extra! 4

https://www.bo-fi.club/?p=EXTRA!%204&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=EXTRA!%204&ln=se
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