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Jim and Joe in the snow
af Helle Dyhr Fauerholdt
illustreret af
Pauline Drasbæk
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17210-2
Gyldendal, 2014

ENGELSK
Engelsk Micro-Dingo
Den lille læsers første møde med engelsk
Dette er en samling af små bøger, som er lette
at gå til. De er skrevet i et enkelt sprog og arbejder med et lille ordforråd. De er gennemillustrerede, og tegningerne understøtter
forståelsen af teksten. Det er de samme personer, der går igen i bøgerne. Det er nogle fine
små historier, som også er sjove at læse. Der
er mulighed for at tale med eleverne om indholdet. De vil være perfekte til indskolingen.
Sue in the car
af Helle Dyhr Fauerholdt
illustreret af Søren Mosdal
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17211-9
Gyldendal, 2014

Det er blevet vinter. Jim og Joe vågner til snevejr. Hvad kan det bruges til? De hygger i
sneen.
Tom on skis
af Helle Dyhr Fauerholdt
illustreret af Søren Mosdal
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17215-7
Gyldendal, 2014
Tim og Tom er ved vandet.
De skal stå på vandski. Tom kan godt, men
Tim har ikke prøvet før. Det er ikke så let, som
det ser ud til.

Sue møder Pam. Pam har
fået en fin, lille, rød bil. Sue får lov til at låne
den, og hun kører en tur i den. Hun ser flere
ting og møder sin mor. Til sidst kører hun tilbage til Pam.
Pam and Sue can sew
af Helle Dyhr Fauerholdt
illustreret af Søren Mosdal
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17214-0
Gyldendal, 2014

Matt and Ali are camping
af Maria Rørbæk
illustreret af Runa Steppinge
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17207-2
Gyldendal, 2014
Mat og Ali skal sove i telt.
Det skal nok blive sjovt. Ken kommer forbi.
Han er sikker på, at de vil blive bange. Men
Mat og Ali siger, at de ikke er bange. Da det
bliver mørkt sker der ting.

Mor har fået en ny hat.
Pam og Sue vil også have en fin hat. Mor
hjælper dem med at klippe stof til en ny hat.
De syr og arbejder.
Jim and Joe
af Helle Dyhr Fauerholdt
illustreret af
Pauline Drasbæk
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17208-9
Gyldendal, 2014

Matt and the snowman
af Maria Rørbæk
illustreret af Runa Steppinge
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17217-1
Gyldendal, 2014
Mat og Ali er i skole. Det begynder at sne. Alle børnene går ud i sneen for
at lege. De bygger en snemand, som ligner
deres lærer. Uha, bliver han nu vred??
Tina Holst Hviid

Jim og Joe er to små egern. De leder efter et
træ at bo i. Men der er mange farer. Nogen
kunne jo tro, at de er mus.

A nut for Jim
af Helle Dyhr Fauerholdt
illustreret af
Pauline Drasbæk
16 sider
Pris 66,- ekskl. moms
ISBN 978-87-02-17209-6
Gyldendal, 2014
Jim og Joe har fundet et hjem. De bor i et
stort træ. Joe har nogle nødder. Jim vil gerne
have en. Han får en, men han kommer til at
spise den. Hvad gør han så?

74

Anmeldelser

Jason at the circus
af Jørn Jensen
engelsk version:
Mich Vraa
illustreret af Claus Bigum
31 sider
Pris 95,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7369-882-2
Alrune, 2014
En sød letlæsningsbog med et godt indhold.
Den er skrevet i korte, overskuelige sætninger
og med et varieret ordforråd. Sproget er let at
forstå, men samtidigt er der spændende ord
med, som vil være nye for de fleste elever.
Bogen er især velegnet til eleverne i de små
klasser. Den kan med fordel læses højt for ind-

skolingen og være en del af en læsekasse på
mellemtrinnet. Den vil også være god at lave
boganmeldelse om.
Bogen handler om Jason, som er i cirkus
med sin far. Den er delt op i 5 kapitler, som
hver især handler om en ny oplevelse. Jasons
far vil gerne deltage i cirkus, men Jason siger
til ham, at det er for farligt. Alligevel ender det
med, at hans far melder sig som frivillig. I begyndelsen går det rigtigt fint, og Jason er stolt
af sin far. Men..
Jeg synes, det er en sød lille bog, som mange
elever vil kunne få stor glæde af. Der er en god
historie, som åbner for en del at tale om.
Tina Holst Hviid
Jason at the zoo
af Jørn Jensen
på engelsk af Mich Vraa
illustreret af Claus Bigum
31 sider
Pris 95,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7369-883-9
Alrune, 2014
Palle er blevet til Jason, og han skal en tur i
zoo med sin far. Jason er forsigtig og fornuftig,
mens far ikke altid tænker sig om. Det er en
sød historie, som støtter eleverne i deres ordforråd omkring dyr og mad. Det er en fin bog
til indskoling og mellemtrin. Der er mulighed
for at øve læsning og samtale. Bogen kan bruges til en enkelt elev eller som fælles læsning
i klassen.
Bogen handler om Jason, som skal i zoo
med sin far. Hans far vil gerne fodre dyrene,
men Jason ved godt, at det må man ikke.
Jason skal hele tiden holde øje med sin far.
Der sker mange sjove ting, og Jasons far er
ved at få problemer med en dyrepasser. Heldigvis slutter historien godt.
Jeg synes, det er en rigtig fin bog til begynder engelsk. Den har en sød historie, og billederne støtter teksten godt. Den er sjov, og der
er et fint ordforråd.
Tina Holst Hviid
The Lord of the Dragon
Part 1: The Sacrifice
to the Dragon
af Josefine Ottesen
på engelsk
af Lisa Freeman
illustreret af Niels Bach
47 sider
Pris 108,- ekskl. moms
ISBN 978-87-7369-893-8
Alrune 2014
Som altid er Josefine Ottesen en fantastisk forfatter. Drageherren er elsket af mange elever,
og de vil blive ligeså glade for den på engelsk.
Bogen kan bruges til både drenge og piger på
mellemtrinnet og i overbygningen. Historien
er skrevet i nutid, hvilket også gør den lettere
at læse.
Bogen handler om drengen Dian. Han bor
hos en gammel dame, for han blev fundet som
spæd, og ingen ved, hvem han er. Han bor i
landet Terra. For mange år siden blev landet
overfaldet og kongen dræbt. Siden da har lan-
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det hvert år skulle ofre en ung mand til dragen, så den ikke overfalder landet.
Denne gang bliver Dian valgt som offer.
Han føres bort og bindes til en pæl, klar til
dragen. Dragen henter ham, men på forunderlig vis taber den ham. Han falder ned i et
hul, og dragen opgiver at få fat i ham.
Han møder en gammel mand, som hjælper
ham væk. Manden hedder Aro, og han bliver
meget interesseret i Dian. Han giver ham en
smuk og skarp kniv, og siger, at Dian minder
ham om en gammel ven.
Historien er meget spændende, og jeg glæder mig allerede til at læse den næste. Billederne passer godt til teksten og støtter
historien. Jeg kan kun anbefale den til eleverne.
Tina Holst Hviid

TYSK
Ach so!
”Momos Spätkauf”
5. – 6. klasse
Af Lore Rørvig og
Jacob Chammon
Schühlerbuch/Web
5-6 klasse
56 sider + Webadgang kr.
78,- (ekskl. moms)
Lehrerbuch/Web
5-6. klasse
72 sider + Webadgang til 2 lærere kr. 1400,ekskl. moms
Alinea 2015
Jeg har rigtig mange års erfaring med tyskundervisning og har derfor startet mange begyndere. Jeg vil have materialer, der er meget
kommunikative, og hvor vi kan være aktive/i
bevægelse. Jeg ønsker ikke traditionelle tekster
med tilknyttede arbejdsopgaver og helst uden
eller med meget lidt grammatik! Jeg vil også
sikre mig, at temaer/ordforråd ikke er det
samme, som vi har i de forskellige systemer i
udskolingen. Eleverne skal gerne kunne skifte
lærer fra mellemtrinet til 7. klasse, uden at de
hele tiden skal/vil gøre opmærksom på, ”at
det har vi haft!”
Jeg kan næsten ikke rose Momos Spätkauf
nok. Dette materiale er så helstøbt. Alt er lavet
for os!
Schühlerbuch er beregnet som en engangsbog til brug for både 5. og 6. klasse. Dette ser
jeg som en stor fordel, da man så slipper for
stress ved tanken om ikke at kunne nå stoffet
i 5. klasse. Man kan med 1 ugentlig lektion
stille og roligt betragte året som et Schnupperjahr, hvor de bliver glade for at lære et nyt
fremmedsprog at kende, og hvad vi ikke når i
5., det arbejder vi videre med i 6. klasse – hvor
de rykker mere!
Layoutet er utrolig lækkert. Der er godt
med ’luft’ omkring de enkelte opgaver/tekster.
Dvs. det er meget læsevenligt. Fine og sjove
illustrationer – alt er i farver – selv baggrunden. Lydfilerne til alle elevopgaver/tekster
ligger på CR-koder, som vi kan arbejde med i
fællesskab, men eleverne kan også arbejde i

par/grupper, evt. derhjemme, hvis de er nysgerrige, og det er der en del, der er!
Lehrerbuch/Web: Her er tænkt på alt. Når
man har sat sig ind i de didaktiske overvejelser
og sammenholdt elevbog og vejledningen, er
man bare klar til at gå i gang.
Fordelene ved denne lærervejledning er:
gode didaktiske overvejelser bag materialet;
de forenklede Fælles Mål er skematisk sat op
i Delkompetence, Færdighedsmål og Vidensmål; alle siderne i elevbogen er ’plottet’ skematisk ind i forhold til de tre målområder; en
god anvisning på, hvordan man bruger materialet; alle mål synliggøres for eleverne på
Boardet, inden man går i gang med de enkelte
opgaver; efter endt arbejde med det enkelte
kapitel er der en rigtig god evaluering, hvor
eleverne får testet, hvorvidt de har nået målene for det kapitel; side for side-vejledning
med læringsmål for opslaget (til læreren), læringsmål henvendt til eleven, findes også på
IWB; eksempel på tegn på læring på baggrund af et af målene; rigtige gode anvisninger/idéer til at arbejde med de enkelte opgaver
i kapitlet; bagerst i bogen er der gennemgang
af forskellige CL-strukturer; materialet giver
adgang til et væld af webressourcer på
achso.dk. Websitet har både en lærer- og elevdel og indeholder blandt andet: lydfiler, IWBopgaver, kopiark, interaktive spil og Links.
Som det sikkert kan mærkes, er jeg helt vild
med dette dejlige materiale. Alinea skriver
selv ”Lærerens højre hånd til begynderundertysk er udkommet.” Men jeg vil gå så vidt
som at sige: Vi tysklærere får ikke en højre
hånd med dette materiale, men en ny
HJERNE, der er fuldstændig målrettet begynderundervisningen i tysk.
Det kan ikke være prisen på kr. 100,- for en
bog til 2 års undervisning, der afholder folk
fra at købe Ach So! Momos Spätkauf. Tænk
på alle de kopier, vi slipper for at udlevere til
vore elever – og sikke et signal at sende til
hjemmene, når de nye elever stolte kommer
hjem med deres allerførste TYSKBOG, og så
er det deres egen, som de må beholde!
Jeg håber virkelig, at der er rigtig mange, der
ligesom jeg selv får mulighed for at købe
bogen til 2015/2016, for det er virkelig det
bedste, der findes på markedet (jeg har også
anmeldt alt andet).
Jytte Vibeke Lund

FRANSK
PAROLES
FRANCOPHONES
af Mette Bering og
Mimi Sørensen
grafiker: Karen
Christensen Design
pris: 129,00 ekskl. moms,
96 sider
Gyldendal 2015
PAROLES FRANCOPHONES indeholder
tre temaer: La touche francaise, Entre deux
cultures og Le printemps arabe og præsenterer
på fornem vis den mangfoldige, fransktalende
verden.
Bogen er bygget op omkring interviews med
frankofone personer samt enkelte ’ægte’ franskmænd og er sammensat med gode illustrationer og supplerende småtekster. De fleste
interviews er gengivet i talesprog. Alle bogens
tekststykker suppleres af et meget varieret udvalg af forslag til opgaver, fx forståelse, rollespil, CL-øvelser, meddigtning, skriftlige
opgaver m.m. Endvidere er der skelet til de nye
prøveformer i skriftlig fransk, så også disse opgavetyper er repræsenteret. Emnerne indledes
med en overordnet præsentation på dansk,
som også kort berører indholdet i de efterfølgende interviews.
Der findes en god hjemmeside til bogen,
www.paroles.gyldendal.dk, med et hav af opgaver og links til yderligere arbejde med emnerne. Bagerst i bogen findes endvidere en
analysemodel til tekstarbejdet.
Det sproglige niveau i bogen er relativt højt
og henvender sig til fortsættere på ungdomsuddannelserne fra 2.g eller tilsvarende niveauer.
Bogen bør, som sin ’forgænger’, PAROLES
FRANCAISES, læses af alle fransklærere og
kan med succes også benyttes i uddrag – og evt.
i samarbejde med dansk eller samfundsfag.
Bogen er en ren servering af aktualiteter, og det
er virkelig lækkert med et materiale, som er totalt ajour, så Charlie Hebdo og Syrien bliver
’nemt’ at gå til for såvel underviser som elever.
Karina P. Knaack
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Mon premier livre
4 titler:
Le chat af Per Straarup Søndergaard
Mikkel af Peter Bejder
Zlatan af Asker Hedegaard Boye
Christopher af Ida Knudsen
alle på fransk ved Victoria Davidsen (TURBINE)
grafiker: Pedersen og Pedersen
illustrationer: Ole Steen
pris: 129,95 kr. ekskl. moms, 16 sider
TURBINE (2015)
I serien Min første bog er nu udgivet fire nye
franske titler, som kan læses af begyndere
efter ganske kort tids franskundervisning.
Bøgerne er meget overskueligt bygget op
med indholdsfortegnelse og små kapitler samt
rigt illustreret med gode, supplerende fotos og
lækkert layout. Bagerst i alle bøger er der henvisninger til yderligere information om emnet
via links og QR-kode, ligesom bogens nøgleord er samlet med sidehenvisninger. Bøgerne

findes ligeledes som e-bøger på www.læse
maskinen.dk, som kræver et abonnement

for login. I bøgerne henvises endvidere til frit
tilgængeligt undervisningsmateriale på
www.turbineforlaget.dk – søg på den
enkelte bogs titel.
Emnerne er velvalgte og møder de unge
franskelever på deres hjemmebane, så sprogtilegnelsen har gode vilkår. Bøgerne giver eleverne en tidlig oplevelse af at kunne bruge
deres sprogkundskaber til meningsfuld kommunikation, og trods enkelt sprog og glosevalg, formår bøgerne endda at give ny viden
om de ellers så kendte stjerner/emner. Bøgerne indeholder ikke en gloseliste.
Bøgerne er desuden gode som inspiration til
elevernes første egne produktioner og præsentationer både mundtligt og skriftligt og kan
absolut anbefales til brug i begynderundervisningen.
Karina P. Knaack

"HK Wan Chai Mallory Street 灣仔 Comix Home Base 動漫基地 Library bookcase bookbacks Oct-2013 B01" by Yammyhams - Own
work.
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