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* er et komplet begyndersystem til fransk i 7. klasse
* er kommunikativt og kreativt

* er fyldt med fransk lyd, der hjælper eleverne med at få en god udtale og en korrekt intonation
* sætter eleverne i stand til hurtigt at forstå og tale fransk i enkle, dagligdags situationer
* giver eleverne mulighed for at arbejde systematisk med at lære at læse og skrive fransk

* er opbygget tematisk og fyldt med fakta om fransk levevis og kultur
* tilbyder mange varierede opgaver og aktiviteter, så undervisningen kan differentieres ud fra elevernes

kompetencer og interesser
* integrerer it i undervisningen

* hjælper eleverne med at sætte mål for deres læring - og med at evaluere målene
* evaluerer elevernes fremskridt i fire test

* omfatter grundig lærervejledning med mange kopisider.

Allez hop ! 7 omfatter: Tekstbog, Elevens bog med elev-cd, Cd´er til læreren, og Elevfacit.
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