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Anmeldelser
FRANSK
Français
Formidable #6

af Fabienne
Borresen og
Mie Schrøder,
illustreret af
Anja Gram
Livre/Web 56 sider,
128,00 kr. ekskl.
moms
Cahier 55 sider, 49,00 kr. ekskl. moms
Guide pédagogique/Web 92 sider,
1.428,00 kr. ekskl. moms
Alinea 2016
Målgruppen for materialet er 6. klasses elever der har modtaget undervisning i 5. kl.
Materialet henvender sig til elever som har
et meget basalt niveau, og består af: en
grundbog til eleverne (Livre) som er opdelt
i 5 temaer: 1. Au collège, 2. Bonjour du
Québec, 3. Chez moi, 4. L’invitation og 5.
On va au zoo. Desuden er der Grammaire,
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Dictionnaire og Chiffres som opslagsværk
bagerst i bogen.
Opgavebogen (Cahier) indeholder opgaver svarende til de respektive kapitler.
Der er 9-12 siders opgaver pr. kapitel.
Lærervejledningen (Guide pédagogique)
indeholder præsentation af materialet,
indholdsoversigt, didaktiske overvejelser,
kommentarer til de enkelte kapitler, herunder sange, lydmanus, opgavebeskrivelser
og aktivitetsbeskrivelser.
Web til eleven: lydfiler til opgaverne i livre
og cahier, links til sange på YouTube, interaktive spil og træningsøvelser samt Mon
dictionnaire hvor eleven samler sine ord.
Web til læreren: På websitet findes årsplan med FFM, FFM-oversigt, læringsmål
og tegn på læring, evalueringsskemaer,
IWB-præsentation af bogens kapitler samt
Kopiark.
Français Formidable er et velkendt lærebogssystem som er ved at blive opdateret
både i forhold til klassetrin og ministerielle
krav (FFM). Hvert kapitel indeholder mange
forskellige typer aktiviteter, så der vil være
aktiviteter til alle læringsstilspræferencer.

Der er grammatik, eller nærmere en ordbank, i slutningen af hvert kapitel i tekstbogen og evaluering efter kapitlet i opgavebogen.
Der er overskuelige ikoner ved hver opgave som kan give overblik for eleverne.
På websitet er der YouTube-sange til
hvert kapitel; umiddelbart virker de dog lidt
barnlige i forhold til målgruppen.
FF 6 tager udgangspunkt i at man har
arbejdet med bogsystemet i 5. kl. Har man
arbejdet med et andet system, kan der
være behov for forberedelse af eleverne til
emnerne.
I lærervejledningen er der ved hvert kapitel en oversigt over hvilke CL strukturer,
lege og bevægelser og sange der bliver
brugt i kapitlet hvilket giver læreren et godt
overblik.
Français Formidable #6 er et godt gennemarbejdet system som er nemt at gå til
for både underviser og elever. Det lever op
til FFM og er en god hjælp til årsplanlægningen.
Charlotte Hjorth

