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Danskfagets håndbog Martin Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Håndbogen er beregnet til folkeskolens
ældste klasser. Den skal gøre det lettere for eleven at få øje på og lære det, man skal kunne i faget dansk.

Danskfagets håndbog er især velegnet som opslagsbog til eleven. Desuden som introduktion til fagets
enkeltområder og som opsummering, når et område er blevet gennemgået.

Bogen består af tre dele:
1. del er det største afsnit med sprog, sagtekster, fiktion, om at skrive og om det talte sprog.

2. del handler om grammatik. Hvordan bøjes ordene, og hvordan dannes sætningerne? Og ikke mindst om,
hvad man kan bruge sin viden om ordene og sætningerne til, når man skriver og læser.

3. del er et dansk-leksikon. Opslagene er ordnet alfabetisk, hvor man kan slå vigtige ting op om eksempelvis
genrerne: artikel, eventyr, gyser og splatter.. Målgruppe: For folkeskolens ældste klasser. Fra 14 år
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