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Kompas Fanny Slotorub Hent PDF Forlaget skriver: Kompas er en taskbaseret grundbog for DU 1. Med
Kompas kan du give dine kursister lejlighed til at bruge deres kommunikative færdigheder i praksis og
samtidig formidle indblik i danske kultur- og samfundsforhold. Grundbogen indeholder en bred vifte af
forskellige aktivitetstyper, så kursisterne får trænet både at lytte, læse, tale og skrive. De kommunikative
opgaver lægger op til, at kursisterne får brugt deres sprog i en meningsfuld kontekst, som inddrager deres
erfaringer og opfordrer til tværkulturelle sammenligninger. Bogen indeholder desuden projektforløb, som

giver mulighed for aktiviteter uden for klasseværelset. Kompas indeholder 2 kapitler med temaerne bolig og
transport.Hvert kapitel afsluttes med en test, som i struktur og indhold ligner opgaverne i de relevante

modultest og i PD1. Bogen kan således også indgå som et led i test- og prøveforberedelserne. Til grundbogen
høre en lærer-cd med lytteopgaver.  . Målgruppe: Til brug for kursister på DU1 modul 4-6
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