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Læs genrer med CL - Romaner henvender sig til elever i 4.-6. klasse og indeholder uddrag fra tre nye
børneromaner: Kim Fupz Aakesons Jeg er William, Hanne Kvists Dyr med pels - og uden og Tina Sakura

Bestles Skyggefugl.

På websitet cl.gyldendal kan man gratis hente arbejdsark til arbejdet med bogen. Her kan også hentes forløb
til de dele af romanerne, der ikke er gengivet i bogen, så man kan arbejde med romanerne som hele værker.

Gennem forløbet med bogen veksles der mellem forskellige arbejdsformer. Klassen opdeles i en række
basisteam, hvert på seks medlemmer, og indimellem splittes disse team op i mindre enheder - afhængigt af

den enkelte opgave.

Bogen er den femte udgivelse i serien Læs genrer med CL, hvor der kastes lys på overordnede genreformater i
arbejdet med litteratur på mellemtrinnet. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene Cooperative og
Collaborative Learning - her i en nyudviklet, dansk form, hvor et danskfagligt indhold er koblet på

grundtanken om, at eleverne konstruerer viden sammen.

 

Forlaget skriver:

Læs genrer med CL - Romaner henvender sig til elever i 4.-6. klasse
og indeholder uddrag fra tre nye børneromaner: Kim Fupz Aakesons
Jeg er William, Hanne Kvists Dyr med pels - og uden og Tina Sakura

Bestles Skyggefugl.

På websitet cl.gyldendal kan man gratis hente arbejdsark til arbejdet
med bogen. Her kan også hentes forløb til de dele af romanerne, der
ikke er gengivet i bogen, så man kan arbejde med romanerne som

hele værker.

Gennem forløbet med bogen veksles der mellem forskellige
arbejdsformer. Klassen opdeles i en række basisteam, hvert på seks
medlemmer, og indimellem splittes disse team op i mindre enheder -

afhængigt af den enkelte opgave.

Bogen er den femte udgivelse i serien Læs genrer med CL, hvor der
kastes lys på overordnede genreformater i arbejdet med litteratur på
mellemtrinnet. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene Cooperative
og Collaborative Learning - her i en nyudviklet, dansk form, hvor et

danskfagligt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne
konstruerer viden sammen.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Læs genrer med CL - romaner&s=dkbooks

