Francophonie
Baggrundsinformation: En lille rundtur til 4
frankofone lande er på programmet. Formålet
er, at eleverne opnår et grundkendskab til
nogle fransksprogede lande ved at læse om
dem. Bagefter skal eleverne finde oplysninger,
så de kan fremlægge om et selvvalgt land.
Forberedelse: Kopiering af teksten.
Tidsforbrug: 3-4 lektioner, afhængig af hvor
meget hjemmearbejde, man forlanger.
Materialer: Kopiark, netadgang, evt. materialer til at lave fysiske præsentationer.
Igangsætter: Se på verdenskortet sammen,
og find de frankofone lande, klassen kender.
Brug evt. dette link: emu.dk/gym/fag, vælg
fransk og derefter Præsentation af Frankrig og
frankofone lande.
Aktivitet 1: Eleverne læser teksterne om
de 4 lande i par. Læs på skift, og genfortæl på
dansk på skift, så indholdet er forstået. Find
på verdenskort, nettet eller i et atlas flere
frankofone lande som skrives på fransk i
kladdehæftet. Hvor mange lande har klassen

fundet i alt? Mangler der evt. nogle centrale.
Aktivitet 2: Hver elev/makkerpar vælger
et land på listen, som skal præsenteres. Find
oplysninger på nettet og i fagbøger. Produktet
kan være en planche i karton, en PowerPointpræsentation eller en Photo story med billeder og tekst og måske indtaling.
Helle Boelt Hindsgaul

La télé
Baggrundsinformation: I teksterne her
zoomer vi ind på de samme lande som i forrige øvelse og møder 4 unge, som fortæller
om deres tv-vaner. Formålet er, at eleverne
skal læse og efterfølgende tale om de unge
frankofones tv-vaner, der ikke ligger så langt
fra danske unges, som man måske tror.
Aktivitet 1: Klassen læser de 4 korte tekster
om tv-vaner.
Aktivitet 2: Forbered svar, og tal om egne
tv-vaner og yndlingsprogrammer. Interview
hele klassen ved fx at stå i to kredse – med
skift af partner efter 2 minutter.
Helle Boelt Hindsgaul

www.englishcenter.dk
Stort udvalg af internationale
undervisningsmaterialer på alle niveauer

Frilæsningsbøger
Kopimapper
Emnematerialer
Film til undervisningsbrug
Grundbøger
Grammatik og ordforråd
Spil/kreativ læring

Tlf. 86 43 22 46 · ec@englishcenter.dk
www.englishcenter.dk

Cesky
- Action
Cesky
RajRaj
- Action
Prag
Prag
Berlin .  .  .  .  .  .  .  .  .  . fra
Berlin
Berlin
Tyskland - Raj
naturcamp
Cesky
 .  .  .  .  .  . fra
Tyskland - naturcamp
Krakau
Krakau
Prag
Warszawa .  .  .  .  .  .  .  .  .  . fra
Warszawa
Budapest
Budapest
Krakow
 .  .  .  .  .  .  .  . fra
NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!
NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

1.335,kr.kr. 1.335,kr.
1.055,kr.
kr . 1.055,746
1.110,kr.kr. 1.110,kr. 1 .620
1.110,kr .
kr.
1.110,kr. 1.110,kr. 1.110,kr .
kr. 1 .221
1.125,kr. 1.125,kr. 1.110,kr.
1.110,kr . 1 .271

Sprog · 4.-10. klasse

NYHED

Digitale læseoplevelser til
fremmedsprog
Super Readers er et digitalt
bibliotek med adgang til ca. 100
letlæsningsbøger fra serierne
Easy Readers og Teen Readers.
Biblioteket er inddelt i sprog,
serier, emner og niveauer.

Prøv det GRATIS
i 1 måned
Læs mere på easyreaders.dk,
hvor du også kan se en
introduktionsfilm om portalen.
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