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Dette fagnettstedet er et supplement til læreboken Nihongo på norsk (ISBN: 978-82-11-02343-8). Her
finner du Japan under lupa, en samling tekster om japansk kultur og historie. I tillegg inneholder
fagnettstedet interaktive arbeidsoppgaver, lytte- og taleøvelser, kopieringsoriginaler til praktisk skrivetrening
og en digital ordbok med lydstøtte.
Gå til fagnettstedet ved å klikke her.
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Nihongo på norsk er skrevet for elever i ungdomsskolen og på videregående skole uten forkunnskap i
japansk. I boka finner du gloselister, grammatikk, korte tekster og oppgaver. Til boka hører et fagnettsted
med interaktive oppgaver, lydøvelser og utfyllende materiale om japansk kultur og historie.Nihongo på
norsk er skrevet med utgangspunkt i Læreplanen i fremmedspråk nivå 1, og fokuserer på praktisk bruk av
japansk. Etter å ha jobbet deg gjennom denne boka skal du kunne bruke og forstå japansk i enkle
dagligdagse situasjoner. Hvert kapittel åpner med oversikt over læringsmålene for kapittelet, og underveis
finner du også oppsummeringsoppgaver og repetisjonsoppgaver, slik at du lett kan kontrollere din egen
progresjon.
I Nihongo på norsk blir du kjent med utvekslingsstudentene Espen og Julia og deres japanske venner Emi
og Tsuyoshi. Hvert kapittel tar for seg aktuelle hverdagssituasjoner som møter de fire og deres
klassekamerater og familie. Slik introduseres ny grammatikk og nytt vokabular i en kjent og relevant
kontekst.
Fagnettstedet finner du på www.fagbokforlaget.no.
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