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Anmeldelser
ENGELSK
Words

af Dorte Gørtz, Lise
Nyrop og Nelly Ø .
Jacobsen
Words 1, Elevhæfte/
Web, 64 sider, 65 kr .
ekskl . moms
Words 2, Elevhæfte/
Web, 64 sider, 65 kr .
ekskl . moms
Words, Lærervejledning/Web, 184
sider, 850 kr . ekskl .
moms
Special-pædagogisk
Forlag, Alinea
Words er et helt nyudviklet læremiddel, som
arbejder med det at
læse og skrive på engelsk . Der bygges på
Phonix – altså det at koble bogstav og lyd
sammen . Det kan bruges fra 3 . klasse og
er samtidig især egnet til elever med fonologiske vanskeligheder og ordblinde elever .
For at hjælpe eleverne bruges teknikken
tapping, som er en multisensorisk teknik .
Eleverne bruger deres fingre til huske og
fastholde lydene og deres rækkefølge . Der

arbejdes med engelske lyde og stavelsestyper . Eleverne bliver i stand til at genkende
de forskellige stavelsestyper, der findes på
engelsk, og især vokalerne, som kan være
meget svære på engelsk, bliver der arbejdet med . Over tid bliver eleverne bedre til
at læse, stave og udtale ord, også ord der
er ukendte for dem .
Systemet er bygget op af en meget
fyldestgørende lærervejledning og to arbejdsbøger . Som altid hos Alinea gælder
princippet ”Har du bog - har du Web” .
Lærervejledningen er opdelt i 2 dele .
Del 1indledes med et kapitel, der fortæller
om tankerne bag Words . Herefter er der
et afsnit om Multisensorisk undervisning,
hvor delelementerne i systemet beskrives .
Det er elementerne nøgleord med billeder,
oversigter, bogstavkort, tapping, overindlæring, rimanalogi, direkte undervisning og
gentaget læsning . Disse bliver beskrevet,
så man som underviser har en god forståelse af begreberne, før man gå i gang med
systemet .
Herefter er der et afsnit om delelementer
i Words . Det vil sige før- og efteropgaver,
diktater, Turbo-ord, stavelsestyper og stavelsesdeling . Endelig er der et afsnit om
engelske sproglyde og artikulation, herunder artikulation af de engelske sproglyde,
konsonanters artikulation og vokalers artikulation .

Det er et godt gennemarbejdet materiale, der giver undervisningen de redskaber,
som er nødvendige for at arbejde med fonetik .
Del 2 er en gennemgang af de to elevbøger kapitel for kapitel og side for side .
Den første elevbog, Words 1, omhandler vokal- og konsonantlyde . Omslaget er
lavet som en foldebog, hvor der foran er
beskrevet lukket- og åbenstavelser samt
de symboler, der anvendes i bogen . Der er
også en liste over vokalerne, og hvordan
de udtales kort og langt . På bagsidens fold
er digraferne og de særlige konsonanter .
Det vil sige, at eleverne kan slå op på disse
side, mens de arbejder i bogen, hvis de bliver i tvivl . Det er en rigtig god ide . De sidste
to sider er ordlister oversat fra engelsk til
dansk .
Words 2 handler om stavelsestyper .
Også her er omslaget brugt som opslag
for eleverne .
Der er tale om et meget velgennemarbejdet materiale, som er lige til at gå til for
en underviser . Engelsk kan være meget
svært for mange, især udtalen, og der er
helt sikket tale om et materiale, som mange kan få god gavn af . Samtidig lever materialet op til og kan støtte underviseren i at
opnå de Fælles Mål, som er beskrevet for
faget engelsk . Det kan helt klart anbefales .
Tina Hviid
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Anmeldelser
TYSK
Der Sprung!
Klar til prøven
i tysk

Af Kim Østerskov
Andersen
Kopimateriale 72
sider, 750 kr. ekskl.
moms
Alinea 2019
Dette materiale henvender sig til 9. klasse
med fokus på afgangsprøven. Materialet
tager læreren i hånden og kommer med et
bud på, hvordan han/hun forbereder eleverne på afgangsprøven i tysk og hjælper
eleverne til at få overblik over sammenhængen mellem temaer og tekstopgivelser. Materialet indeholder følgende:
• Om forfatteren
• Om materialet
• Bliv klar til prøven
• Prøven- trin for trin
- Temaer og tekstopgivelser
- Prøveoplæg
- Det selvvalgte emne
• På prøvedagen
• Træn med CL
- ekspert-puslespil
- hjørner
- huskesedler
- resumé-pas
- giv en - få en
• Flere tips til prøveforberedelsen
• 4 temapakker
- Beziehungen
- Meine Welt
- Schule und Zukunft
- Sport und Freizeit
Til hvert tema er der en oversigt over tekster, websites, videoer, film og sange, som
læreren kan anbefale til eleverne til deres
selvvalgte emne. Der er eksempler på
elevdispositioner og prøveoplæg, samtalespørgsmål lige til at printe ud. Selvom
man har brugt et andet materiale end Der
Sprung!, kan man sagtens bruges dette
materiale. Materialet tager nemlig relevante
temaer ind, som alle unge mennesker kan
identificér sig med.
Pia Christensen
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Die Bundesliga

Af Maria Frantzen
Sanko
Frilæsningsbog
36 sider
99 kr. ekskl. moms
Gyldendal 2019
I frilæsningsserien Eselsohr fra Gyldendal
er der udkommet en ny bog, som belyser
emnet Fußball. Bogen henvender sig til
elever, som har haft 2-3 års tyskundervisning. Denne bog er en faktabog, der indeholder emner såsom:
- Fussball- ein Volkssport
- Die grössten Stadien der Bundesliga
- Der Schiri
- ”Out” in der Bundesliga
- Fussball – auch für Frauen
- Fussballfans
- RB Leipzig und das Red Bull-Geld
Alle kapitlerne er understøttet med farvefotos, rigt gloseret og med faktabokse.
Kapitlerne kan læses selvstændigt, hvilket
giver læreren mulighed for at inddrage enkelte kapitler i et undervisningsforløb, eller
eleverne kan bruge selvvalgte kapitler til
afgangsprøven.
Til denne serie hører også websitet eselohr.gyldendal.dk, hvor der er opgaver og
indtalinger. Selve opgaverne er opbygget
efter før-, under- og efterlæsningsprincippet. Indtalingerne understøtter læse/lytteprincippet og lægger derfor op til at give
eleverne lektier for derhjemme eller at øve
eleverne i lytteforståelse. Websitet koster
300 kr. ekskl. moms for et skoleabonnement, som giver alle elever og lærere adgang.
Pia Christensen

Die Deutschbande 3 og 4
Af Larissa Rieber Darrell
Elevhæfter, 31 sider
25 kr. ekskl. moms
Alinea 2019

Der er kommet to nye hæfter i serien Die
Deutschbande, disse to nye hæfter henvender sig til 7. og 8. klasse. Hæfterne er
farverige og lægger op til individuelt arbejde. I begge hæfter er der særligt fokus på
grammatik og sprogbrug, hvor eleverne
træner enkeltord, sætningsmønstre og
sammenhængende sprogbrug. Indholdet
er inddelt i emner såsom:
- Skole
- Sport
- Fritid
- Ferie
Begge hæfter lever op til FFM. Til serien hører der også en hjemmeside, hvor
der kan hentes lydfiler, men indtil videre
mangles disse til hæfte 3 og 4. Dog er der
QR-koder i hæfterne, hvor lyden også kan
hentes.
Pia Christensen

