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tosprogede studerende med behov for udtaletræning.
Bogen kan endvidere anvendes ved selvstudium.

Dansk udtale i 49 tekster består af små tekststykker med genkendeligt dagligdags indhold, og hver tekst har
et særligt udtalemæssigt fokus. Gennem bogen arbejdes der med prosodi: tryk og rytme, længde, stød,

assimilation og reduktion såvel som med udtale af enkeltlyd og skrift / lyd relationer.

Indfaldsvinklen til arbejdet er gehør, - det gælder her i første omgang om at lytte og opdage sprogets faktiske
lyd.

Den tilhørende CD-Rom giver god mulighed for praktisk træning. Bogens tekster er her indtalt med pauser til
den studerende og med to gentagelser. (CD-Rom´en kan afspilles fra computer - PC eller Mac). CD-Rom´en

er velegnet til mundtlig træning hjemme eller i åbne studieværksteder.

Med henblik på brug i klassen og i sproglaboratorium er der endvidere udarbejdet en kassettebåndsudgave.
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