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BESKRIVNING

New Levels är en basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar - skriven för dagens elever,
med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande
nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra
sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien innehåller fyra böcker, en till varje delkurs. Till varje bok
finns kompletterande elevwebb och lärarwebb.New Levels 4, elevbokär avsedd för nationell delkurs 4
samt introduktionsprogrammet, och har kursplanen som utgångspunkt. I seriens fjärde och sista bok får
eleverna ännu fler möjligheter att vidareutveckla sin engelska. Läromedlets omfattande och omväxlande
material berör bland annat samhälls- och naturvetenskap, teknologi, historia, media, intressen och
aktiviteter, händelseförlopp, livscykeln och framtidsplaner. Läromedlet är skrivet uteslutande på engelska
och innehåller aktuella och autentiska texter samt handfasta övningar för att träna reception, produktion,
språkriktighet och språkliga strategier. För elever som inte har läst delkurs 3 eller som behöver fräscha
upp sina kunskaper inleds boken med ett repetitionskapitel där huvudmomenten från bok 3 repeteras i ett
nytt sammanhang.Med dialekter från världens alla hörn och återkommande rollfigurer som eleverna kan
identifiera sig med, behandlas engelska som ett globalt språk. Ett rikligt bildmaterial underlättar inlärning
av nya ord, medan unika upptäcktsövningar tar vara på elevernas förkunskaper. Eleverna arbetar även med
olika textgenrer i olika sammanhang, och uppmuntras att upptäcka och utnyttja innehåll på internet.New
Levels i korthet:* grundläggande vuxenutbildning och introduktionsprogram* en bok per delkurs, med
kursplanen som utgångspunkt* skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle* olika ingångar
till språket ger stora möjligheter till individualisering* omfattande webbstöd för eleven och läraren
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gleerups New Levels 3 Elevbok - BUTIKPRIS.SE

Text sets are collections of articles. You can create a text set on a theme or a unit of study. See our
Featured ... New Text Set. Name. Slug. Description.

News from California, the nation and world - Los Angeles Times

Includes new USB 3.2 Gen 1x2 ... filesystem than USB mass storage, at the level of files ... compared to
USB. Even though USB 3.0's 4.5 W is sometimes ...

Level 4 | New Treetops | Oxford University Press

levels. level listing/search latest new levels levels of the month top custom levels Hall of Fame
scoring/ranking rules. Levels listed... TR4 - 2788 TR5 - 19
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