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Dansk direkte 4 Jens Hare Hent PDF Forlaget skriver: Dansk direkte er et nyt materiale til skriftligt dansk på
mellemtrinnet.

Dansk direkte har et skarpt danskfagligt fokus og klare indlæringsmål, der lægger sig direkte op ad fælles
mål.

Med jævne mellemrum er der evalueringsark, der viser, om målene er nået.
Sprogsynet er moderne: Eleverne skal bruge sproget - de skal lege, undre sig, iagttage og forstå. Men de skal

også træne!
Opgaverne er arbejdskrævende, og der er masser af stof. Til de elever, der har brug for mere øvelse eller

udfordring, er der løbende tilbud om kopiark med supplerende opgaver. Der er 88 ark inkl. løsningsforslag til
kopiarkene og evalueringsark. Lige til at gå til.

Og meningen med det hele...det er, at eleverne får et sikkert, bevidst og levende sprog.

Lærervejledningen indeholder en udførlig side for side-vejledning, 45 kopiark samt evalueringsark.
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