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Fra forfatterne bag Udtaleværkstedet - dansk.nu kommer nu en sjov og anderledes udtalebog. Det lyder godt
er et progressionsbaseret undervisningsmateriale der i 25 enkle lektioner systematisk dækker alle udtalemål

for DU3 og DU2, modul 1 og 2.

Bogens fokus er på dansk tonegang, tryk, rytme, reduktion og assimilation, men selvfølgelig behandles alle
enkeltlyde også. Hver lektion kan gennemføres på et kvarter og har sit eget fokus og sin egen indfaldsvinkel

til stoffet, så udtalearbejdet bliver så intensivt og afvekslende som muligt. Alle eksempler i bogen er
talesprogsvendinger der kan bruges direkte i kursisternes dagligdag.

Med materialet følger også to cd´er hvor alle bogens øvelser er indtalt, og der ligger desuden ekstraøvelser på
Alfabetas hjemmeside.Til materialet hører også en udførlig lærervejledning hvor hele systemet og alle øvelser
er kommenteret.pris: 160Niveau: DU 3 og DU 2, modul 1 og 2.. Målgruppe: For Danskuddannelse 2 og 3,

modul 1 og 2
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