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Anmeldelser
ENGELSK
Take off – en serie
om tvillingerne Lily og Jack

Her har vi en serie om tvillingerne Lily og
Jack. Hver bog er en afsluttet historie om
tvillingerne og deres hverdag i Oxford. De
100 mest anvendte engelske ord bliver
brugt gentagne gange i bøgerne, så de er
lette at lære.
Serien er især egnet til eleverne i 2.-3.
klasse både til oplæsning og læs-selv. På
hjemmesiden www.straarupogco.dk ligger
ordlister og opgaver til hver titel. Opgaverne er opdelt i opgaver, til før man læser
bogen, mens man læser, og efter man har
læst bogen.

Lily and Jack

af Kirsten Ahlburg
Illustreret af
Jesper Tom-Petersen
19 sider, pris 104 kr.
ekskl. moms
ISBN 978-87-93592-22-3
Straarup & Co, 2017
Lily og Jack vågner søndag morgen. De
står op og leder efter mor og far. Men de er
ingen steder i huset. Nå jo – de ligger stadigt i sengen. Er der noget i vejen? Nej, de
har bare en god nyhed til tvillingerne. De
skal have en lillebror eller lillesøster.
I denne bog er det ord, som handler om
familie, der er i fokus.

A Cat and a Dog

af Kirsten Ahlburg
Illustreret af
Jesper Tom-Petersen
19 sider, pris 104 kr.
ekskl. moms
ISBN 978-87-93592-23-0
Straarup & Co, 2017
Mandag morgen vågner Lily og kigger på
sin kat Black. Den sover altid i hendes
værelse om natten. Da hun står op, følger
katten hende gennem huset og ned i køkkenet, hvor den hopper op på spisebordet.
Her sidder mor, og hun vil ikke have en kat
på bordet.
Jack kommer ind i køkkenet. Han har et
billede af en lille hundehvalp på sin telefon.
Han vil godt have en hundehvalp, men
hvad siger mor og far?
I denne bog er det ord, som har med
morgen at gøre, der er i fokus i den første
halvdel. I anden halvdel er det hundehvalpen og de ord, der kan beskrive den.

Jack’s Dog

af Kirsten Ahlburg
Illustreret af
Jesper Tom-Petersen
17 sider, pris 104 kr.
ekskl. moms
ISBN 978-87-93646-28-5
Straarup & Co, 2017
Jack har fået sin lille hundehvalp, og den
hedder Bob. Den er bare sød, og de leger sammen og har det sjovt. Pludseligt
kommer katten Black ind i haven. Bob løber efter den og jager den op i et træ. Lily
kommer ind i haven, og hun er ikke glad.
Sikke en dum hund. Lily kravler op i træet
og får Black ned, og de går alle sammen
ind i stuen. Her bliver Bob og Black gode
venner.
I denne bog er der kommet små oversættelser i bunden af siden. Det er en god
ide.

Lily is Sick

af Kirsten Ahlburg
Illustreret af
Jesper Tom-Petersen
17 sider, pris 104 kr.
ekskl. moms
ISBN 978-87-93646-27-8
Straarup & Co, 2017
Det er mandag morgen. Alle står op og gør
sig klar til at gå i skole. Men hov, hvor er
Lily. Hun er ikke stået op. Hun har feber
og snue og har det ikke godt. Mor ringer
efter Bedstemor, som lover at komme og
passe Lily. Lidt efter er hun der. Hun laver
en kop te til Lily og spørger, om hun skal
læse en historie for hende. Men Lily er faldet i søvn. Da hun vågner, har hun fået det
meget bedre, og nu må Bedstemor godt
læse en historie.
Også i denne bog er der oversatte ord i
bunden af hver side.
Tina Holst Hviid

Yes we can 3

af Louise Holst Tollan
Yes we can
– My book3
/Web, 104 sider,
kr. 128 kr. ekskl. moms
ISBN 978-87-23-52651-9
Teacher’s Book 3
/Web, 116 sider, kr. 1.550,- ekskl. moms
ISBN 978-87-23-53035-6
Yeswecan.alinea.dk
Alinea 2018

det skriftlige nu i fokus. Som i de første to
bøger er der sange og billeder, og der arbejdes struktureret med ordforråd.
De første to sider hedder igen English
every day. Her gennemgås årstiderne,
ugedagene, vejret og følelser. Eleverne skal
også lærer tallene op til 100 og får nogle
gode sætningsstartere. Disse to sider er
gode at bruge til at starte timerne, så eleverne får følelsen af at kunne en masse.
Yes we can 3 er bygget op omkring en
række myldrebilleder, der giver eleverne
mulighed for at høre og sige en masse ord.
Hvert kapitel er bygget op omkring et billede. I elevbogen kan eleverne se billedet
og løse opgaver til emnet. På nettet kan
de også se billedet og få læst højt. Der er
sat lyd på mange ord til hvert billede, og
eleverne kan øve selv eller arbejde med ordene i samtale i klassen.
Emnerne i bog 3 er New friends, My day,
Picnic in the woods, Come in, My fantastic
body, Digging for dinosaurs og School’s
out. Som de to tidligere bøger er ordene i
titlerne ikke skrevet med stort. Der er ikke
givet en begrundelse for dette.
Lærervejledningen indeholder en fin
gennemgang af de enkelte kapitler med
mange gode ideer til undervisningen. Under kapitlets myldrebillede står læringsmålene med rødt. Der er et afsnit om kapitlets øveord og sætningsmønstre. Herefter
kommer en gennemgang af de enkelte
opgaver. Man får gode forslag til, hvordan
man bedst kan bruge myldrebilledet og
lytteteksterne til billedet. De enkelte sider
i kapitlet bliver gennemgået med mange
gode ideer.
Til lærervejledningen hører en kasse
med flashcards opdelt i kapitler. Disse kan
bruges til mange forskellige ting. De er
gode at vise undervejs i forløbet, efter forløbet og som repetition efterfølgende. Der
er også en plakat til hvert kapitel, der kan
hænges op i klassen.
På internettet er der adgang til myldrebillederne med lyd, så klassen kan arbejde
sammen om billedet. I poster room kan
både elever og læreren lave deres egen
plakat med de ord, de har arbejdet med.
Under hvert enkelt kapitel er der små spil
med emneordene som fokus.
Yes we can 3 har et lækkert layout og
virker meget indbydende. Det bliver spændende at se, om den øgede skriftlighed
allerede i 3. klasse kan give eleverne mere
tro på, at de godt kan læse og skrive på
engelsk.
Tina Holst Hviid

Her kommer den 3. bog i det spændende bogsystem Yes we can. Hvor eleverne indtil nu har arbejdet meget med den
mundtlige dimension, kommer læsning og
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Loop er en serie bøger til begynderengelsk. Hver bog har sit eget tema: familie, farver, kæledyr, grammatik og så
videre. Bøgerne handler alle sammen om
familien Danson, men hver bog er en hel
og afsluttet historie, så de kan læses hver
for sig.
Der har ligget materiale til bøgerne på
www.spf-herning.dk. Det kommer der igen
på et tidspunkt.

What is Cooking?
– Loop1

af Ina von Barm og
Louise Skov Jespersen
Illustreret af
Rune Alexandersen
21 sider, pris 72 kr.
ekskl. moms
ISBN 978-87-7177-129-9
Specialpædagogisk Forlag, Herning, 2017
Far er i køkkenet. Han skal koge en lækker
suppe. Lily hjælper ham med at finde de
ting, han skal bruge. 1 græskar, 2 chilier, 3
gule peberfrugter og så videre op til 10 is.
Tallene op til ti bliver repeteret og forskellige grøntsager. Bag i bogen er en liste over
de ord, der er fokus på i bogen. Illustrationerne støtter historien ganske fint.
Bogen er velegnet til 1. og 2. klasse i
forbindelse med tal og grøntsager/mad.

How are You?
– Loop1

af Ina von Barm og
Louise Skov Jespersen
Illustreret af Rune Alexandersen
21 sider, pris 72 kr.
ekskl. moms
ISBN 978-87-7177-130-5
Specialpædagogisk Forlag, Herning, 2017
Mor er syg. Hun ligger i sengen og har det
rigtigt skidt. Lily og Luke vil lege læge og
hjælpe mor med at få det bedre. De går i
gang med at undersøge hende. Først hovedet, så skuldrene, så knæ og endeligt
tæerne. Ja, det er sangen Head, Shoulders, Knees and Toes, der er i fokus her.
Lily og Luke bliver ved med at ville undersøge mor, men til sidst får hun nok.
Bogen er meget egnet til 1. og 2. klasse. Den vil være god at læse i fællesskab i
forbindelse med emnet Body.
Tina Holst Hviid
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Pit Stop.
Klar til prøven
i engelsk

Af Tim Kendron
I systemet:
Pit Stop
96 sider, 1.000 kr.
ekskl. moms
Alinea
Pit Stop, Klar til prøven i engelsk er en
håndsrækning til prøverne i engelsk.
Dette materiale gør det nemt og overskueligt at forberede prøven. Materialet
er en lærervejledning med ressourcer og
information til læreren om prøven og prøveforberedelsen. Der er 6 temapakker
med tekstopgivelser, prøveoplæg, forslag
til prøveforberedende undervisningsaktiviteter m.m. Temaerne er: Law and Order,
Black America, Relationships, Coming of
Age, Rights og Fame.
Flere af temaerne arbejdes der ofte med
i 9. klasse, også selv om man ikke arbejder
med Pit Stop-systemet, Emnerne dækker
en bred vifte af emner om kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. Fx
Northern Ireland og The Amish. Men dette
materiale er et tillægsprodukt og absolut
mest anvendeligt, hvis man i forvejen har
prøvematerialet til Blue Cat.
Har du bog, har du web. Ved køb af
lærervejledningen følger elev- og læreradgang til webressourcer på alinea.pitstop.
dk, hvor man finder supplerende tekster,
links og videoer til både elever og lærer,
adgang til My own Dictionary, ekstraressourcer til læreren: prøveoplæg, prøveforberedende aktiviteter, eksempler på elevemner og -dispositioner og meget mere.
Temaerne er ligeledes de samme som
i grundbogen til 9. klasse, hvilket betyder,
at eleverne måske har større kendskab til
sprogbrugen i dette materiale end ved afgangsprøven.
Charlotte Skov Urup

TYSK
Momo & Co

Af Lore Rørvig
og Jacob Chammon
Schülerbuch/web,
104 sider, pris 145 kr.
ekskl. moms
Lehrerbuch/web
88 sider, pris 1.400
kr. ekskl. moms
Alinea 2018
Momo & Co er en forsættelse af serien
om Momo. Dette materiale henvender sig
til 8. klasse, hvor der er fokus på samtale
og præsentationer både mundtligt og
skriftligt. Selve Schülerbuch er farverig og
meget indbydende, hvert kapitel har sin
egen farve, så det er nemt for eleverne at
orientere sig i. Hvert kapitel starter med
en Einfürhrung på dansk, der dog til sidst
i bogen bliver på tysk. Ligeledes slutter
hvert kapitel med et projekt, hvor eleverne har mulighed for at vælge mellem 3
vidt forskellige opgaver, og en Evaluation.
Teksterne er autentiske – både sange,
noveller, film og videoer, hvilket gør, at
læreren og eleverne har nemmere ved at
sammenligne danske og tyske kultur- og
samfundsforhold. Teksterne og opgaverne
er understøttet af illustrationer, som gør det
nemmere for den svage elev at læse teksterne og løse opgaverne, og af QR-koder,
hvor enten teksten er indlæst, eller der er
en gloseliste til teksten, hvilket gør, at eleverne kan høre teksten eller øve gloserne
det antal gange, som de nu har behov for.
Ligesom i de foregående bøger er der også
en Sprachlupe, hvor der er fokus på grammatik, og i dette materiale er der fokus på
uregelmæssige verber, perfektum, participium perfektum, sætningsled, herunder
subjekt, verballed, direkte objekt, indirekte
objekt, præpositioner og ordklasserne.
Til materialet hører også en webside
(momo.alinea.dk) med, hvor lyddelen, kopisider, links, film, Mein eigenes Wörterbuch, Grammaschatz samt facit og omregningstabeller til evaluering, læringsmål
og tegn på læring findes. I Lehrerbuch er
der didaktiske overvejelser, som kan være
med til at kvalificere læreren yderligere til
en varieret undervisning. Derudover kan
man finde svar på følgende spørgsmål:
Hvad er vigtigt i sprogtilegnelsen i tysk i 8.
klasse? Hvordan er Momo & Co. tænkt?
De fælles mål, som materialet opfylder, og
hvad eleverne lærer.
Momo & Co er efter min vurdering et
materiale, som giver aktive, interesserede
og deltagende elever. Jeg har selv afprøvet
et af kapitlerne på min 8. klasse, og de var
begejstrede.
Pia Christensen

