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Down to Earth Ib Poulsen Hent PDF Down-To-Earth Grammar and Exercises er en kombineret grammatik- og
arbejdsbog til engelskundervisningen i gymnasiet, HF, VUC og erhvervsskolerne. Dækker niveau 0-B. Med

en relativt rolig progression i de indledende kapitler er bogen velegnet for elever, som skal have de
grundlæggende ting sat godt på plads fra starten. De i alt 48 kapitler dækker de centrale dele af den engelske
grammatik, med særlig vægt på grammatiske områder, hvor forskellen mellem dansk og engelsk sprogbrug
gør systematisk træning nødvendig. Bogen har to dele: Første del lægger en solid bund af grundlæggende

viden, som der bygges ovenpå i anden del. Mellem 1. og 2. del er der indskudt et koncentreret
repetitionsafsnit. De grammatiske forklaringer er holdt i en kort og letforståelig form. De følges op af

varierede øvelser og opgaver, med hovedvægten lagt på den moderne oversættelsesopgave. Indimellem er der
krydret med friere opgavetyper. Synonymtræning er en væsentlig og integreret del af bogen. Som

hjælpemiddel for læreren findes inspirationsbogen Down-To-Earth Key.

 

Down-To-Earth Grammar and Exercises er en kombineret
grammatik- og arbejdsbog til engelskundervisningen i gymnasiet,
HF, VUC og erhvervsskolerne. Dækker niveau 0-B. Med en relativt
rolig progression i de indledende kapitler er bogen velegnet for
elever, som skal have de grundlæggende ting sat godt på plads fra
starten. De i alt 48 kapitler dækker de centrale dele af den engelske

grammatik, med særlig vægt på grammatiske områder, hvor
forskellen mellem dansk og engelsk sprogbrug gør systematisk
træning nødvendig. Bogen har to dele: Første del lægger en solid
bund af grundlæggende viden, som der bygges ovenpå i anden del.
Mellem 1. og 2. del er der indskudt et koncentreret repetitionsafsnit.
De grammatiske forklaringer er holdt i en kort og letforståelig form.
De følges op af varierede øvelser og opgaver, med hovedvægten lagt
på den moderne oversættelsesopgave. Indimellem er der krydret med
friere opgavetyper. Synonymtræning er en væsentlig og integreret



del af bogen. Som hjælpemiddel for læreren findes inspirationsbogen
Down-To-Earth Key.
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