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Mucho más 1, Lærervejledning/Web er en lærervejledning med tilhørende digitale resspourcer til
begynderundervisningen i spansk.

Den indeholder alle forfatterens tanker bag og et væld af idéer til arbejdet med Mucho más. Læreren hjælpes
godt på vej med lærervejledningen, som sikrer, at stilladseringen og progressionen er på plads.

 

Lærervejledningen indeholder:

· Didaktiske overvejelser

· Generelle input til sprogundervisning for begyndere

· Konkrete forslag til de enkelte kapitler og beskrivelser af lege

· Baggrundsinformation til arbejdet med "Den spansktalende verden"

· Forslag til alternative måder at arbejde med stoffet på

· En mængde ekstraopgaver, som du kan inddrage i din undervisning

· Kapiteltest til hvert tema, så du kan være sikker på, at dine elever er godt på vej

· Konkrete opgaver til opsamling og løbende vurdering af dine elever

· Lydmanus.
 

Har du bog, har du web!

Mucho más er omfattet af en del af konceptet Har du bog, har du web!Med lærervejledningen følger derfor
adgang til webressourcerne på websitet muchomas.alinea.dk for to lærere.

Udover elevdelen får du adgang til:

· Elevbogen som tavlebog

· Kopiark til en lang række spil, Copperative Learning-aktiviteter og ekstraopgaver

· Facitlister

· Årsplan
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