SPROGLÆREREN 4/2014

ENGELSK
Fact Finder India
af Conrad Kisch
illustreret af Mårdøn
Smet
36 sider
pris 110,- ekskl.
moms
Gyldendal
Som de andre Fact Finder bøger er dette en
rigtig god inspirationsbog. Den fortæller det
væsentligste om Indien og giver et godt indblik i landet. Bogen er delt op i 16 kapitler og
et indeks. Efter det første indledende kapitel
kommer 3 kapitler om sproget, religionerne
og en beskrivelse af begrebet Thugs.
Herefter er der 6 kapitler om Indiens historie. Historien starter før briterne kommer
og fortsætter frem til Gandhi. Der er et kort
kapitel om Gandhi. Det lægger op til, at man
arbejder videre med hans betydning. Den sidste del af bogen fortæller om Indien i dag,
mad, dyr og filmindustri.
I alle afsnit er der lavet ordlister, som forklarer de ord, der kan være svære at forstå. Der
er nogle gode billeder og illustrationer, som
støtter teksten, og som afspejler Indiens kultur.
Jeg synes, at bogen fortæller godt om Indien
og gør landet meget spændende og levende.
Jeg kunne godt forestille mig, at det vil give
flere lærere lyst til at tage dette land og dets
historie med på årsplanen.
Af Tina Holst Hviid

Fact Finder Ireland
af Conrad Kisch
illustreret af Mårdøn
Smet
36 sider
pris 110,- ekskl.
moms
Gyldendal
Her er en rigtig fin bog til undervisning i
emnet Irland. Bogen er en del af Fact Finder
serien til mellemtrinnet i grundskolen. Målgruppen er især 5. og 6. klasse. Målet med
materialet er at beskrive Irlands historie, kultur og natur. Sproget er velegnet til denne målgruppe, og billederne støtter teksten og give
samtidig mulighed for samtale om emnet.
Materialet kommer godt omkring Irlands historie, kultur og natur.
Bogen er delt op i 16 kapitler og et indeks.
Først er der en indledning til landet, en beskrivelse af Saint Patrick og den tidligste historie.
Konflikten mellem protestanter og katolikker
forklares. Der er et afsnit om The Great Famine og den efterfølgende udvandring til
USA. Herefter kommer nogle afsnit om kampen for frihed og historien frem til i dag. Endelig er der nogle kapitler om Irland i dag
med fokus på bl.a. sigøjnere, sport, musik og
C.S.Lewis.
I alle afsnit er der lavet ordlister, som forklarer de ord, der kan være svære at forstå
Jeg synes, at bogen er et godt supplement til
undervisning om Irland og dets historie. Jeg
kunne godt forestille mig at bruge bogen i 7.
klasse som baggrundsmateriale til at arbejde
med Irland.
Af Tina Holst Hviid

Smart Cards,
The house
og The town
Af Ina Von Barm
Pr. æske, kr. 89,ekskl. moms
Standard spf-pen
kr. 65,- ekskl. moms
Specialpædagogisk
forlag
Smart Cards kan bruges som en alternativ
måde til at få repeteret allerede gennemgåede
emner eller som værkstedsaktivitet. Materialet egner sig til, at eleverne sidder enkeltvis
eller i makkerpar, hvor de skiftes til at bruge
spf-pennen. Hvis man sørger for at have ekstra
spf-penne, er der nok kort i hver æske (40 stk.)
til, at to elever/makkerpar kan arbejde med
kortene samtidigt.
Ideen med materialet er, at man skal læse
sætningen øverst på kortet og derefter finde
det rigtige svar ud af 5 mulige ved at trykke
med spf-pennen på en af de sorte prikker. Pennen lyser grønt, hvis svaret er rigtigt, og rødt,
hvis det er forkert. Der er også mulighed for
at sætte lyd på, så eleverne kan høre, om de
har svaret rigtigt.
Målgruppen er elever i den første engelskundervisning, og man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er realistisk, da materialet
forudsætter, at man kan læse spørgsmålet på
engelsk, hvad de færreste kan i indskolingen.
Eleverne vil helt sikkert være motiverede for
at arbejde med kortene, fordi de skal bruge
spf-pennen, men det er en ulempe, at de ikke
kan sidde med det selv, medmindre de er
meget vakse til engelsk og kan læse spørgsmålet selv.
Af Dorte Harrit
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