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5 tekstbøger af Adil Erdem
5 øvebøger af Kirsten Rønning Nielsen og Lukas Bo Lützer

5 cd´er med lytteøvelser og indlæsning af tekstbogen

Materialets tre forfattere har mange års erfaring med undervisning i dansk som andetsprog for voksne.

Hver tekstbog og den tilhørende øvebog er bygget op omkring et tema.

De fem temaer er:
Familieforhold
Venner og fritid

Arbejde
Sundhed og sygdom

Efterløn

Tekstbøgerne beskriver hverdagssituationer og lægger dermed godt op til samtaler og diskussioner. På godt
og ondt-serien har som målgruppe DU 1.5/6 / DU 2.2/3.

I hvert af arbejdsbøgernes kapitler er der forskellige øvelsestyper der går igen i alle bogens kapitler.

Øvelserne har hovedvægt på kommunikation og interaktion, og der er lagt stor vægt på, at øvelserne er
sprogligt lettilgænge.

Øvebøgerne indeholder en inspirerende og grundig lærervejledning.
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