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Arbeidsboken inneholder 14 kapitler. Oppgavene til hvert kapittel er delt inn i to kategorier: oppgaver som er
knyttet til tekstene og temaene i kapitlene, og rene grammatikkoppgaver. Innenfor tekstoppgavene finner du
oppgaver hvor du kan trene enkeltvis på fem språkferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse, muntlig
samhandling, muntlig produksjon og skriving. Du finner også oppgaver som hjelper deg å utvide ordforrådet,
og oppgaver som gir deg allmenne kunnskaper om språk, kultur og samfunn innenfor det tyskspråklige
området i Europa. Bak i boken finner du en oversikt over den grunnleggende grammatikken.
Den reviderte utgaven av Weitblick har en toårig, felles tekst- og arbeidsbok for hvert nivå. Bøkene inneholder
også en solid minigrammatikk, oversikt over sterke. Weitblick 2. Læreboka Weitblick 2 er revidert i 2012 og
foreligger som en kombinert tekst- og arbeidsbok. Weitblick 2 dekker fremmedspråk tysk nivå II. Den
reviderte utgaven av Weitblick har en toårig, felles tekst- og arbeidsbok for hvert nivå.
Bøkene inneholder også en solid minigrammatikk, oversikt over sterke. Kjøp 'Weitblick 2, Textbuch, tysk nivå II (4+4)' av Trond Nygård fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Heftet 9788203331664 Weitblick 2 Vg1 Årsplan 304.
32 KB. Last ned her. Weitblick 2 Vg2 Årsplan 302.29 KB. Last ned her. Weitblick 1 Vg1 Årsplan 110.78 KB.

Last ned her. Weitblick 1 Vg2. "Weitblick - tysk - nivå 2" av Trond Nygård - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva andre mener om denne. "Weitblick 2 - Arbeitsbuch" av Trond Nygård - Se omtaler, sitater
og terningkast. Se hva andre mener om denne. Weitblick 2 er et helt nytt og moderne tyskverk som legger vekt
på basisferdigheter og kommunikasjon. Godt tilrettelagt lærestoff gjør at elevene lærer noe, og. Læreboka
Weitblick 2 er revidert i 2012 og foreligger som en kombinert tekst- og arbeidsbok. Weitblick 2 dekker
fremmedspråk tysk nivå II. Tekstene med gjennomgan. Varenummer/ISBN: 9788203331695 Arbeidsboken
inneholder 14 kapitler. Oppgavene til hvert kapittel er delt inn i to kategorier: oppgaver som er knyttet til
tekstene.

