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Let's get started Merete Olsen Hent PDF Forlaget skriver: Når vi læser en rigtig god historie, fascineres og
overraskes vi. Vi får mulighed for at kigge ind i andre menneskers livsverden og for at se tingene fra deres

perspektiv. Fortolkningsmulighederne er mange! Men hvordan tilrettelægges kommunikative aktiviteter med
udgangspunkt i billedbøger? Kan man arbejde med skriftsprog fra starten, når eleverne også er ved at lære at
læse og skrive på dansk? Og hvad så med bevægelse i undervisningen?   Disse spørgsmål svarer forfatterne på

i denne praksisnære bog, henvendt til engelsklærere i indskolingen.   

I bogen præsenteres fem forløb baseret på autentiske billedbøger, hvis indhold spænder fra spisebordet, hvor
Daisy ikke vil spise ærter, til utålmodig venten på regn i det nordlige Australien. Forløbene har indtænkt

progression og gør det tilsammen muligt for læreren at berøre alle mål i engelskfagets første forløb. Gennem
meningsfulde og sjove aktiviteter opbygges elevernes mundtlige og skriftlige færdigheder samt deres

interkulturelle kompetence. Aktiviteterne er tænkt eksemplarisk og kan derfor bruges med andre billedbøger,
hvis du får lyst til at basere din undervisning på billedbøger, men kan også bruges som supplement til det

materiale, du bruger i forvejen. Med bogen, som er baseret på den seneste viden om begynderundervisning i
fremmedsprog, får du mulighed for – allerede fra allerførste engelsktime – at arbejde med meningsfulde

historier sammen med dine elever.   
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