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Hvilket arbejde vil du have? John Pr\u00e6stegaard Hent PDF Hvilket arbejde vil du have? bidrager med et
ordforråd, som du kan anvende i samtaler om job og arbejdspladser. Bag i bogen er der spørgsmål, som du
kan tale om og svare på sammen med en ven. Lix 26, 250 ord. Sammensatte ord er delt med bindestreg og
tælles for to ord. Hvilket arbejde vil du have? er en bog i Hverdag-serien. Serien er tilrettelagt til unge og
voksne, som har brug for lette læse-tekster med et simpelt og tematisk indhold. Temaerne er alle hentet fra
hverdagens små og store begivenheder, lixtallet er lavt, og bøgerne er tilrettelagt i et dialogisk sprog og med
fotos, så læseforståelsen bliver maksimalt støttet. Dette er en Lyt og læs-bog, der giver læseren mulighed for
at få lydstøtte til sin selvstændige læsning. På denne måde bidrager bogen til en samtidig udvikling af tale-
og skriftsproget. Scan QR-koden på side 2 med en smartphone eller tablet og hør oplæsningen mens du følger
med i teksten. QR-bog giver læseren mulighed for at få lydstøtte til sin selvstændige læsning. Scan QR-koden
på side 2 med en smartphone eller tablet og hør oplæsningen. Forslag til brug af bogens lydstøtte: Kig bogen
igennem og gæt på, hvad bogen kan handle om. Lyt derefter til bogens lydspor 1-2 gange evt. uden at følge
teksten første gang. Prøv at læse bogen højt for dig selv og tjek din oplæsning ved at lytte til lydsporet. Slut
af med at bruge bogen til at slå ord op, så du selv kan fortælle eller skrive om hvad du har arbejdet med eller
vil arbejde med. Hvis du skriver en tekst, kan du indtale, det du har skrevet, så en ven kan lytte-læse den.
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