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Anmeldelser
ENGELSK
My First Book

My First Book-serien er velegnet til undervisningen i begynderengelsk. Bøgerne er
fyldt med flotte billeder og indeholder en
masse fakta om de enkelte emner. De kan
bruges som selvlæsebøger, til parlæsning
og til emnearbejde. Der er et kapitel på
hver anden side med tekst på den ene side
og billeder og tekst på den anden. Bag i
bogen er der en ordliste til de enkelte sider.
På www.turbine-undervisning.dk finder man gloselister til de enkelte bøger,
som kan downloades gratis sammen med
opgaver til bøgerne.
Det er nogle rigtigt fine bøger, som er
lige til at gå til.
Bøgerne er delt op i forskellige emner:

Dyr:

Seal

af Eva Mosegaard
Amdisen
16 sider, 139,95,kr. inkl. moms
ISBN 978-87-406-5542-1
Turbine Forlaget, 2019
Seals live on fish.
They are good swimmers.
There are seals in Denmark.
Bogen fortæller om sæler i Danmark.
Hvilke arter, der er, hvad de spiser, og
hvordan de lever.

Moose

af Eva Mosegaard
Amdisen
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5543-8
Turbine Forlaget, 2019
The moose is the biggest deer in the world.
A male moose has impressive antlers.
I bogen kan man læse om elgen. Hvordan den lever og klarer sig i kulden, om
hvordan den tager sig af sin kalv, hvordan
den finder mad og hygger sig i vand, og
hvor farlig den kan være i trafikken.

Python

Af Per Østergaard
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5610-7
Turbine Forlaget, 2019
A python is a preditor.
It eats other animals.
It can lay up to 100 eggs at one time
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Hvordan ser en pytonslange ud? Hvordan dræber den sit bytte? Hvordan kommer ungerne ud af ægget, og hvordan klarer de sig? Hvilke fjender har de? Alt dette
og mere kan man læse om i bogen.

Danske Øer:

af Per Østergaard
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5542-1
Turbine Forlaget, 2019

Greenland

af Henrik Enemark
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5671-8
Turbine Forlaget, 2019
Greenland is the world’s biggest island.
It is part of Denmark.
The whole middle part of Greenland is
covered in ice.
Bogen er bygget op omkring nogle fantastiske fotografier af naturen i Grønland.
Man læser om årets gang, byerne, isen og
maden, der findes i havet. Herudover er
der en side om forholdet mellem Grønland
og Danmark.

Faroe Islans

af Henrik Enemark
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5670-1
Turbine Forlaget, 2019
If you want to find the Faroe Islands,
You have to look far north on a map.
The Faroe Islands are a part of Denmark.
Også her er bogen bygget op omkring
nogle flotte fotografier. De 18 øers natur
beskrives. Færøerne betyder fårenes ø, og
der er ingen træer. Der er ingen store vilde
pattedyr på øen, men der er store hvaler i
havet omkring øen. Dronning Margrethe er
også dronning over Færøerne, og der er
en stor tilknytning til Danmark.

Andre emner:

Gamer

Amber

af Eva Mosegaard
Amdisen
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5609-1
Turbine Forlaget, 2019
Amber is beautiful.
You can find it on the beach.
But how?
Bogen fortæller om rav. Hvad er det?
Hvor kan man finde det? Hvad kan man se
i rav? Hvordan ved man, om det er rav eller
ej? Og endelig, hvad kan det bruges til? En
meget fin lille emnebog.

A gamer is a person playing Video games
on a computer.
You can play alone or on a team.
Her finder vi ud af, hvad en gamer er.
Hvad er E-sports? Kan man spille for
penge, og er der danske spillere, som er
kendt i udlandet? Bogen er især god til
elever, som spiller meget computer. Det er
en bog, der måske kan fange nogle af de
elever, der kan have svært ved at finde et
emne, de synes er spændende.

UFOs

af Sigurd Toftdahl
Terkelsen
16 sider, 139,95,- kr.
inkl. moms
ISBN 978-87-406-5611-4
Turbine Forlaget, 2019
You see something odd in the sky.
You don’t know what it is.
It is floating in the air.
What is it?
It’s a UFO!
UFOer har altid fascineret mennesker
over hele kloden. Findes de, eller er det
bare noget, man tror, man har set? I bogen kan man læse om kendte episoder i
historien, hvor UFOer får skylden for ting,
der sker. Der er billeder af UFOer og af korncirkler. Endeligt stilles spørgsmålet: Er vi
alene? En fin lille bog.

Samurai

af Sigurd Toftdahl
Terkelsen
16 sider, 139,95,inkl. moms
ISBN 978-87-406-5752-4
Turbine Forlaget, 2019
A samurai was a proud and skilled warrior.
He lived in Japan in old times.
He carried two really sharp swords.
Næsten alle har hørt om samuraier. De
hemmelighedsfulde soldater fra Østen. I
denne bog kan man læse om hans udstyr,
hvad slags soldat, han var. Det er vigtigt
for en samurai at få en ærefuld død, og
hvordan får han sådan en? Man kan også
læse om de sidste samuraier. Hvorfor forsvandt de? Igen en meget spændende lille
faktabog.
Signe Schmidt Rye

SPROGLÆREREN · 4/2019
First Choice
for fjerde

Af Gitte Frandsen og
Tania Kristiansen
Pubil´s Book,
78 sider, 173,00 kr.
ekskl. moms
Pubil´s Workbook,
64 sider, 68,00 kr.
ekskl. moms
Teacher´s Book, 92 sider + kopisider,
663,00 kr. ekskl. moms
i-bog, 309 kr./pr år/pr. klasse
Gyldendal 2019
Materialet henvender sig til elever på 4.
klassetrin og er, med sit flotte og indbydende layout, ved første øjekast virkelig spændende at dykke ned i. Undervisningssystemet tager udgangspunkt i den mundtlige
dimension og placerer sig derved fint i forhold til aldersgruppen, der på 4. klassetrin
har brug for at omsætte ord og ordforråd
til kommunikation, lege, rollespil, fysiske
aktiviteter og bevægelse, hvor det passive
ordforråd bliver aktiveret.
Det er tydeligt, at forfatterne ved, hvilke
emner der interesserer elever i 4. klasse,
og med sikre emner som Pirates, Food,
Nighttime, Sports, Being Friends, New
York samt Christmas tager de udgangspunkt i det nære og kendte – områder,
som elever i 4. klasse burde have stiftet
bekendtskab med allerede. Bogsystemet
lever rigtig fint op til Fælles Mål inde for
områderne lytning, samtale, kommunikation og læsning.
Kapitlerne er opbygget ens med forskellige typer tekster af både fiktiv og faglig
karakter og med fakta hentet fra dagligdagen i engelsktalende lande. Dette gør
bogen rigtig spændende at sidde med og
troværdig.
Emnet om pirater indeholder fx både

uddrag om pirater ’i gamle dage’ samt en
tekst om nutidens pirater.
Til hvert kapitel er der faktabokse med
Focus-words samt spørgsmål til at aktivere elevens forforståelse.
Before Reading og After Reading lægger fint op til den mundtlige dimension i
faget, og med hjælp fra både illustrationer
og fotos giver det virkelig et godt afsæt for
eleven til at komme på banen og sige noget.
Teksterne er stigende i sværhedsgrad,
og selvom en del af teksterne har fokusord, kan tekstmængderne i nogle af emnerne godt virke lidt overvældende.
Heldigvis har forlaget tænkt det ind
i I-bogen, som er den digitale udgave af
tekstbogen. Her finder man alle lydfilerne
til teksterne, og man får de forskellige gloser forklaret undervejs i lytningen. Dette er
godt især til de svage elever i engelsk, hvis
man altså er så heldig at have digital adgang for sine elever.
Lærervejledningen er dejlig enkelt opbygget og lige til at gå til med farvekoder
til hvert emne og rigtig mange gode lege
og aktiviteter/kopisider bagerst. Til hvert
kapitel er der desuden formuleret små mål,
som eleven kan bruge til at evaluere efter.
Gode, små, lette mål, som lærer og elev
kan samarbejde om at evaluere på og anvende, fx hvis man skriver logbog eller til
elevplanen.
Jeg kan sagtens bruge bogen i min engelskundervisning og inddrage den i min
årsplan med de kapitler, som jeg finder
sjove og interessante for eleverne. Systemet er gennembearbejdet og nemt at gå
til både som ny engelsklærer og for den
mere garvede lærere, der har brug for ny
inspiration til de velkendte emner.
Mette Hauch Fenger

FRANSK
Frit fransk
- Tu peux dire ce
que tu veux

af Paul Klitnæs,
Anne Bjerre
Bog, 144 sider,
(eksisterer også
som i-bog)
kr. 158,00 ex moms
Systime 2016
Frit fransk er en af de sjældne bøger - kun
fokus på mundtlighed. Bogen indeholder
mange gode forslag til øvelser med husketeknikker og bevægelse.
Kap 1: 25 superverber (med fokus på at
kunne bøje dem og lære det udenad.)
Kap. 2: Grammatiske udfordringer
Kap. 3: sætningskonstruktion
Kap. 4: emne ord
Kap. 5: Tal om emner ( fx fritid og
interesser, venner og kærester, politik og
nyheder.)
Kap. 6: Tal om billeder
Kap. 7: Samtaler
Kap. 8: Superverbernes betydning
Kap. 9: Løsninger  
Frit Fransk kan være rigtig god som inspirationskilde til undervisere i udskolingen.
Der er forskellige forslag til mundtlige øvelser i træning af verber.
Bogen er rettet mod gymnasiet, men
de mange forslag til spil, husketeknikker,
bevægelser mm. Vil være rigtig godt for
udskolingselever.
Bogen er ikke egnet som elevbog, da
der er meget få billeder og meget skrift. Alt
er dog forklaret på dansk, men da det er
en ren grammatikbog vil det være et supplerende materiale i undervisningen.
Charlotte Hjorth
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