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Nye udgivelser i serien						

Forlaget Turbine

MY FIRST BOOK
16 sider
vejl. pris 139,95
inkl. moms
I serien er nu udkommet:

I serien er nu udkommet:

Whales af Henrik Enemark
The Eiffel Tower af Henrik Enemark
House Sparrow af Henrik Enemark
Antelope af Henrik Enemark
Camel af Henrik Enemark
Big Machines af Per Østergaard

Owls af Henrik Enemark
Berlin af Henrik Enemark
Kangaroo af Henrik Enemark
Llama af Henrik Enemark
Panther af Henrik Enemark
Rats af Eva Mosegaard Amdisen
Parrots af Henrik Enemark
Astronaut af Per Østergaard

Alle bøgerne udkom i foråret 2021.

Alle 8 bøger udkom i sommeren 2021.

Bøgerne er rigtig velegnet til begynderundervisning i faglig læsning i
engelsk. Serien er ensartet opbygget med velkendte emner som dyr,
lande og naturfænomener.

Denne gang er bøgerne forsynet med et lille logo på forsiden, der
fortæller læseren, at sværhedsgraden er en Fakta 2 ud af 4. Det har
de tidligere bøger ikke haft, og det er en god forbedring, når man
skal vælge sin fagbog på hylden. Bagerst står der, at Fakta 1-4 er rettet mod elever op til 5. klassetrin, hvilket passer meget godt.
Fakta 2 bøgerne er rettet mod den første, selvstændige læsning.
De er lidt svære, og det ville være en god idé at indkøbe en fælles
fagbog i et klassesæt, som kunne danne udgangspunkt for efterfølgende selvstændig læsning af alle de andre i serien. Fokus kunne her
være på den fælles opbygning, de mange flotte og farverige fotos,
som støtter, når eleven selv læser, samt Glossary bagerst i bogen,
der hjælper læsningen af en fagbog lidt på vej – alle ord, der er medtaget i ordlisten bagerst, er markeret med et rødt bogstav i teksten.

Bøgerne er lækre at sidde med og har, ud over en indholdsfortegnelse, hver 6 små kapitler, som alle er lette og overskuelige at læse
med fine fotos, der understøtter læsningen.
Hver bog slutter desuden på side 16 med Read more and Keywords
and Glossary. Keywords kan med fordel gennemgås først, inden
man sætter eleverne i gang med at læse, så de herigennem aktiverer deres forforståelse om emnet. Fx er ord som mammals, enemies,
weight, blowhole og race gode nøgleord at kende, når man introducerer faglig læsning i engelsk for de yngre elever. Hvert ord medtaget i Glossary bagerst i bogen er markeret med et rødt bogstav inde i
teksten, så eleven hurtigt ved, om ordet er oversat til dansk bagerst
i bogen.
Bøgerne er velegnet til 4. klasse og opefter eller til de rigtig dygtige
elever på 3. klassetrin.
Til alle bøgerne er der gratis opgaver på www.turbine-undervisning.
dk. Virkelig dejligt, når man har investeret i bogen og skal arbejde
med den i klassen.
Mette H. Fenger

19 sider
vejl. pris 139,95
inkl. moms

Emnerne er relevante og appellerer til de yngste elever i skolen. Udover endnu flere bøger om dyr, især fugle, er der denne gang udkommet en bog om astronauter og en om Berlin.
Bøgerne er dejlige at sidde med og overskuelige at læse. De kan anbefales at investere i, når man skal i gang med faglig læsning i engelsk.
Bøgerne har tilhørende elevopgaver. De kan med fordel printes ud
og være klar efter endt læsning for at konsolidere det, man nu ved
og har læst.
Elevopgaverne til disse udgivelser ligger dog endnu ikke klar på Turbines hjemmeside i skrivende stund.
ANMELDERSER
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DE GULE VESTE
HAR ORDET

af Mads Christoffersen

I bogen fortæller Mads Christoffersen om de
sociale uligheder i Frankrig, og hvordan bevægelsen De gule veste blev mødt med politivold,
men også folkets støtte.
Bogen bliver understøttet af autentiske interviews, hvor forfatteren selv har opsøgt et
møde med menneskene bag De gule veste.
Det bliver fint beskrevet og illustreret med forfatterens egne foto. Særligt de sider, hvor han
skriver om sin nervøsitet og udfordringer med
det franske sprog, gør indtryk.
Bogen har mange fakta om Macron-regeringen, valget i 2017 og endda lidt slibrig sladder
om Emmanuel Macron og konen.
Bogen er hele vejen igennem tydeligt samfundskritisk og viser franskmændenes mistillid
til Macron-regeringen. Det må man som læser
vælge at være med på eller ej, men kritikken er
i hvert fald tydelig.
Der er nøje udvalgte illustrationer til hvert kapitel. Særligt et kapitel demonstrerer, hvor
voldsomme sammenstød De gule veste oplevede med politiet. Hertil er der udsagn fra deltagere under sammenstødene med politiet,
som bestemt ikke gik roligt for sig.
Desuden er der tilføjet citater rundt om i bogen, hvor medlemmerne ikke kun udtrykker
utilfredshed overfor Macron. Mange af personerne i De gule veste har også fundet et fællesskab; de har fundet hinanden og hjælper
hinanden – bl.a. en alenemor til tre børn, som
ikke havde penge nok den sidste uge af måneden, hvor De gule veste hjalp med madvarer
og gjorde alt muligt for hende.

38

ANMELDERSER

Som fransklærer i grundskolen vil jeg ikke
bruge bogen i undervisningen. Men som baggrundsviden som fransklærer, og hvis man vil
blive klogere på baggrunden for De gule vestes
udbredelse, er der meget at hente, som kan
genfortælles til eleverne eller suppleres med,
når man taler eller læser om kultur og samfund i Frankrig – særligt samfund.
Hvis man er lærer i samfundsfag med
interesse i Frankrig, politik og uligheder
kan bogen godt bruges i grundskolen og
på videregående uddannelser.
Kristina Silla

144 SIDER
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