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Route 6 Lars Skovhus Hent PDF Forlaget skriver: Route 6 Web indeholder et stort antal pc-opgaver til
elevernes selvstændige arbejde. De er baseret på opgaver fra Workbook, men har her fået tilknyttet ekstra

supplement i form af fx lydfiler og feedback. Eleverne bliver samtidig tracket, så læreren hele tiden kan følge
med i, hvad de har lavet. Der foreligger desuden selvstændige grammatikopgaver, der bliver understøttet af en
online mini-grammatik. Eleverne har også deres egen digitale ´WordBank´, hvor de kan lægge ord ind og

tilføje lyd, billeder og deres egne forklaringer.

Læreren har adgang til alt det, eleverne også har adgang til, men desuden foreligger der for læreren et
omfattende materiale til det interaktive whiteboard. Det er opgaver, der sætter fokus på kommunikation,

diskussion og mundtlighed. Opgaverne kan bruges i klassen eller i grupper. Derudover er der pdf-versioner af
mange af de skriftlige aktiviteter i Workbook. Uni-loginVi giver adgang til vores online-

undervisningsmaterialer via Uni-login. Når du har købt materialet, skal du og dine elever bruge jeres
brugernavn og adgangskode fra Skolekom.
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