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Dansk udtale - øvebog Lisbet Thorborg Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er en praktisk øvebog til træning af
dansk udtale - beregnet for undervisningen i dansk som andetsprog.

Bogen giver en grundig og lettilgængelig introduktion til det danske lydsystem.
Alle sprogets lyde og vigtige lydmæssige forhold gennemgås. Bogen er forsynet med tegninger af

mundstillinger, og der gives forklaringer på, hvordan de forskellige lyde artikuleres.

De forskellige lydmæssige fænomener trænes eet ad gangen i særskilte øvelser. Øvebogen giver således
mulighed for målrettet systematisk træning.

Med bogen følger en cd-rom, hvorpå bogens øvelser er indtalt med pauser til den studerende og med to
gentagelser til støtte for den praktiske træning.

Bogen kan anvendes alene, men kan også med fordel anvendes sammen med tekstbogen Dansk udtale for
begyndere (eller tekstbogen til næste niveau Dansk udtale i 49 tekster).

I disse bøger trænes dansk udtale gennem en række små letforståelige tekster med dagligdags emneindhold
og ordforråd.

Tekstbog og øvebog kan med fordel anvendes i en vekselvirkning, hvor man efter behov bevæger sig fra
helhed til del og fra del til helhed.. Målgruppe: Beregnet for undervisningen i dansk som andet- og

fremmedsprog
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