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Hurtigt overblik
90 interaktive opgaver | 115 opgaver | 10 videoklip | 25
primærtekster | 25 illustrationer | ca. 160 sider

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for
unge og voksne.
Opgaverne er opdelt i sæt, der tilgodeser læsetræning, læsning og
søgning efter informationer. Kursisterne bliver vænnet til og trænet i
at argumentere og udtrykke sig på skrift i forskellige genrer. Sættene
er tænkt som ét element i en kursusgang, og de er delvist
selvinstruerende. Der vil være 25-30 sæt, så der er materiale til et
kursusforløb. Desuden er der opgaver i basisgrammatik.
Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver, interaktive øvelser, grammatiske oversigter
og skriveøvelser. Desuden lægger udgivelsen op til, at kursisterne
reflekterer over deres læreproces.
Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at
tilgodese forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:
Barndomserindringer
Rygning
Ordblindhed
Identitet
Madspild
Indvandrerkvinder
Kærlighed
ADHD
Reality-tv
Grundloven.
Sværhedsgraden er langsomt fremadskridende, så der vil være
udfordringer til alle kursister.
Samlet set er det hensigten at give kursisterne mulighed for at læse
mere og skrive mere og inspirere dem til at fortsætte, når de ikke
længere modtager undervisning.

Materialet henvender sig til kursister i ordblinde og fvuundervisningen, men er også velegnet til sprogskoler og andre
undervisningssteder, hvor man arbejder med at forstærke læse- og
skriveevnen for unge og voksne.
Kursisten har mulighed for at få teksten læst op vha. materialets
indbyggede talesyntese.
Kursisten har mulighed for at benytte to forenklede NemLæsvisninger. Med NemLæs træder teksten tydeligere frem, fordi der
bl.a. er valgt en større skrifttype og en øget afstand mellem ordene.
NemLæs er udviklet i samarbejde med erfarne læsevejledere.
Indholdet i Læs mere – skriv mere er responsivt og tilpasser sig den
enhed og skærmstørrelse kursisten anvender. Det sikrer en god
brugeroplevelse – både på computer, tablet og smartphone
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Hurtigt overblik
En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for
unge og voksne.

265,00 DKK Inkl. moms

Opgaverne er opdelt i sæt, der tilgodeser læsetræning, læsning og
søgning efter informationer. Kursisterne bliver vænnet til og trænet i
at argumentere og udtrykke sig på skrift i forskellige genrer. Sættene
er tænkt som ét element i en kursusgang, og de er delvist
selvinstruerende. Udgivelsen indeholder 24 sæt, så der er materiale
til et kursusforløb.
Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver, grammatiske oversigter og skriveøvelser.
Desuden er der opgaver i basisgrammatik. Udgivelsen lægger op til,
at kursisterne reflekterer over deres læreproces.
Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at
tilgodese forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:
Barndomserindringer
Rygning
Ordblindhed
Identitet
Madspild
Indvandrerkvinder
Kærlighed
ADHD
Reality-tv
Grundloven.
Sværhedsgraden er langsomt fremadskridende, så der vil være
udfordringer til alle.
Samlet set er det hensigten at give kursister og elever mulighed for
at læse mere og skrive mere og inspirere dem til at fortsætte, når de
ikke længere modtager undervisning.
Materialet kan anvendes på alle uddannelsessteder, hvor man
arbejder med at forstærke læse- og skriveevnen for unge og voksne.
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En udførlig introduktion til sprogets opbygning, betydning og
funktion.

Morfemer giver en grundig og varieret indføring i, hvordan sproget er
bygget op af små betydningsbærende enheder.
Der er en tydelig progression i bogen. Arbejdet med at finde ordets
rod er det grundlæggende. Herefter arbejder kursisterne videre med
sammensatte ord og start- og slutmorfemer. På den måde erfarer
kursisterne, at de ved at arbejde med morfemer udvider deres
ordforråd og kendskab til ordklasser og bøjningsmønstre.
Udgivelsen indeholder bl.a kapitler om.:
Rodmorfemer
Sammensatte ord
Startmorfemer
Endelsesmorfemer
Slutmorfemer.
Alle fagord og -begreber forklares grundigt og kursisterne guides
gennem et overflødighedshorn af varierede opgaver, der bygger på
billeder og tekster. Sidste kapitel i udgivelsen indeholder en række
tværgående opgaver.
Desuden finder du en grundig lærervejledning i udgivelsen, så det er
let at komme i gang med en systematisk og interaktiv undervisning i
morfemer.
Morfemer og morfologi indgår som en integreret og eksplicit del af
læreplanerne og de faglige mål på alle niveauer fra basis til D i
fagene dansk som andetsprog og dansk på avu, samt i FVU (Trin 1-4)
og på OBU.
Undervisning i morfemer egner sig glimrende til iBogsformatet, idet
de mange interaktive opgaver giver mulighed for at gentage,
repetere og variere. De interaktive opgaver giver hurtig respons til
kursisterne, hvilket er motiverende.
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