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BESKRIVNING
TextbookInom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner,
recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till
vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med.I slutet av varje temaområde finns förslag på
två examinationsuppgifter, Final Assignments, där eleven får visa vad hen har lärt sig under arbetet med
temat.WorkbookI övningsboken får eleverna träna på strategier för att läsa, lyssna och samtala.
Hörövningarna, med röster från olika länder, tränar både generell och detaljerad förståelse. I flera av
bokens uppgifter uppmanas eleverna till att söka och kritiskt granska information på
nätet.LärarhandledningI lärarhandledningarna hittar du bland annat metodiska tips, arbetsblad,
planeringsblad, prov och facit. Planera temat tillsammans med dina elever med hjälp av Planning
sheet.Wings nya upplaga innehåller följande nyheter:* Fler teman och nya texter* Tydligt markerade
texttyper* Tydlig koppling mellan Textbook och Workbook* Fokus på förmågor och färdigheter*
Strategier för att läsa, lyssna och samtala* Examinationsuppgifter (Final Assignments)* Ljudfiler och
interaktiva övningar på webbenKostnadsfritt extramaterialWings fortsätter på webben! Här hittar du bland
annat ljudfiler och interaktiva övningar med omedelbar feedback. Du når extramaterialet
här.DigitalbokDigitalboken
innehåller
bland
annat
inspelade
texter
och
hörövningar.LärarhandledningLärarhandledningen är webbaserad. Licensen gäller för en lärare i 12
månader.Teman i Wings 7* Music* Looks* At Home* Food* Sports* Life in Britain
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Wings blue 7 Textbook, e-bok html - SPSM Webbutiken
Pris: 209 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Wings 7 Textbook av Kevin Frato, Anna Mellerby, Susanna
Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover på Bokus.com.

Wings 7 - BLUE - TEXTBOOK
Wings 7 - blue Workbook: Amazon.co.uk: Books. Try Prime Books Go Search Hello. Sign in Your
Account Sign in Your Account Try Prime Your Lists Basket 0. Shop by ...

Frato kevin - wings 7 textbook - (häftad) - böcker - Ginza.se
Wings 7, sid. 51-54 8. walked - gick. reached - nådde. looked - tittade. marched - marscherade. climbed klättrade. started - startade. looked - tittade. asked ...
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