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Caminando Inge Margrethe Clausen Hent PDF Forlaget skriver: Caminando - Grundbog består af 8 Unidades,
et afsnit med sangtekster, et om højtider og et om religiøse traditioner. Alle Unidades er inddelt i 3 eller 4

afsnit, A, B, C og D. De første 3 afsnit består af tekster og Comentarios, som indeholder grammatik,
almindelige ord og udtryk (Así se dice, »Sådan siger man«) samt udtale (¡Pronuncia!, »Utal« I D-afsnittene

findes fakta på dansk om Spanien og Latinamerika.

Caminando fører dig rundt i både Spanien og Latinamerika. F.eks. er du til Barcelona og Madrid, og du
møder Aurora fra Nicaragua, spansktalende unge i New York samt Eduardo fra Chile. Grundbogen indeholder
også en Minigrammatik  med den elementære grammatik og ordlister (dansk-spansk og spansk-dansk). Alle
tekster, lytteøvelser og afsnit med Así se dice og ¡Pronuncia! findes på elev-cd´en (mp3), der er indsat bagest

i bogen.

Til lærerbrug findes lærer-cd´er med det samme materiale. 
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