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Kinesisk 1 Christian Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Kinesisk 1 er et nyudviklet, dansk baseret
undervisningsmateriale, der henvender sig til alle, der vil lære kinesisk.

Hvert kapitel indeholder tekststykker udformet som dialog, sproglige øvelser, gloser og grammatik.
Kapitlerne er rigt forsynet med kulturelle informationer om såvel klassisk som moderne kinesisk levevis og

kultur.
Teksterne introducerer brugeren for basale og relevante kommunikative situationer og omhandler temaer og

situationer, man som rejsende i Kina typisk vil komme ud for. Lærebogen er baseret på indlæring af
transskriptionssystemet hanyu pinyin, men indeholder tillige kinesiske skrifttegn til alle tekster og øvelser.

Tekstbogens mange illustrationer og fotos underbygger de enkelte tekststykkers indhold og vil kunne fungere
som udgangspunkt for konversationsøvelser. Udgivelsen tilsigter at give brugeren såvel et grundlag for at
kunne føre en elementær mundtlig samtale på kinesisk som en basal viden om kinesisk kultur og levevis.
På de selvstændige cd´er er der oplæsninger af bogens tekster ved indfødte kinesere. På det selvstændige
website findes interaktive opgaver til træning af gloseindlæring og sprogfærdighed samt oplæsninger.

Materialet er velegnet til både klasseundervisning og til selvstudium. Kinesisk 1 efterfølges af Kinesisk 2.
Begge udgivelser er baseret på forfatternes mangeårige erfaring i at undervise i kinesisk sprog og kultur..

Målgruppe: For voksenundervisning, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og til
selvstudium
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