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Hurtigt overblik
110 lydklip | 30 lytteøvelser (pdf) | 11 historieøvelser | Facitlister (for
undervisere)

På dette website finder du lytteøvelser, facit (forbeholdt undervisere)
samt oplæsninger af bogens dialoger og tekster. Desuden
præsenterer ¿A que sí? typiske temaer fra unge spanieres liv.
Oplæsningerne kan også købes på CD-audio.
På websitet til ¿A que sí? ligger også historieøvelser til bogens
historieafsnit.
Systemet har fokus på elevens aktive brug af sproget. Med sine
opgaver, udtaleøvelser, grammatikafsnit og realiatekster lever ¿A
que sí? op til aktuelle krav om spansk som et færdigheds-, videns- og
kulturfag, samtidig med at websitet giver eleven en solid
kommunikaktiv kompetence.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00
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Hurtigt overblik
Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af
udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner.

Til indlæring af korrekt udtale har websitet en lang række faciliteter
og interaktive øvelser. Der er bl.a. en oversigt over alle lyde på
moderne standardkinesisk med lyd og øvelser til indlæring og
træning af udtale.
I tilknytning til hver lektion indeholder websitet bl.a. flashcards med
lyd til gloseindlæring og glosetræning. En speciel facilitet ved disse
flashcards er, at man kan skifte mellem skrifttegn, pinyin
transskription og dansk oversættelse.
Desuden indeholder siden oplæsning ved indfødte kinesere af
kinesiske tekster og dialoger. Endvidere omfatter sitet øvelser og
spil, der fokuserer på forskellige indlæringsaspekter samt
lytteøvelser, læseøvelser, tekstforståelse, grammatiske øvelser,
visuelle øvelser m.v.
Materialet på websitet supplerer bogen Kinesisk 1 og er særdeles
velegnet til alle ungdomsuddannelser, til grundskolens overbygning
og til selvstudium. Desuden er websitet anvendeligt til videregående
uddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00
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Hurtigt overblik
85 lydfiler | 18 illustrationer | 35 lytteøvelser | Facitlister

På websitet er der lytteøvelser, facitlister samt oplæsninger af
bogens dialoger og tekster.
Oplæsningen beskriver den danske fotograf Lisas møde med den
spanske skuespiller Juan.
Websitet henvender sig til spanskundervisngen på alle
ungdomsuddannelser, men kan også med fordel bruges på de
videregående uddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00
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Hurtigt overblik
Websitet indeholder en lang række interaktive øvelser til indlæring
og repetition af lærebogens temaer.

Øvelserne på dette website træner evnen til at forstå kinesisk både
mundtligt og skriftligt. Websitet er derfor opdelt i lytteøvelser,
videoøvelser, øvelser i tekstforståelse m.v. På websitet finder man
samtlige lærebogens gloser som flashcards, beregnet til både
gloseindlæring og repetition.
En speciel facilitet ved disse flashcards er, at man kan skifte mellem
kinesiske skrifttegn, pinyin-transskription og dansk oversættelse. Alle
flashcards er forsynet med lyd. Websitet, der løbende bliver
opdateret og udvidet, indeholder desuden supplerende materiale,
som f.eks. videointerviews samt løsningsforslag til opgaver i
tekstbogen og links til relevante hjemmesider.
Materialet på websitet supplerer bogen Kinesisk 2 - Kinesisk Sprog
for Begyndere, men er tillige særdeles velegnet til selvstudium.
Desuden er det også anvendeligt på videregående uddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
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Hurtigt overblik
Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med
denne anden del af Début-seriens begyndersystem i tre dele.

Début 2 website er en del af serien Début 2.
Début 2 website indeholder en række opgaver, herunder også en del
interaktive opgaver, der relaterer sig til de tilsvarende kapitler i
bogen Début 2. Fokus er på at udbygge ordforråd og den sproglige
kompetence fra Début 1.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

