
Sammen om at læse litteratur - 6.-7. klasse
Hent bøger PDF

Ayoe Quist Henkel

Sammen om at læse litteratur - 6.-7. klasse Ayoe Quist Henkel Hent PDF Forlaget skriver: Med Sammen om
AT LÆSE LITTERATUR 6.-7. klasse får både elever og lærere struktur på litteraturarbejdet. Bogen

indeholder undervisningsforløb med konkrete bud på, hvordan litteraturarbejdet kan udvikles, så eleverne i
6.-7. klasse bliver kompetente og engagerede litteraturlæsere.Eleverne arbejder i dybden med tekster i

forskelige genrer af Peter Seeberg, Shaun Tan, Dy Plambeck, Anna Libak, Kim Fupz Aakeson, Hanne Kvist
og Pia Tafdrup. I undervisningsforløbene kommer eleverne til at arbejde med nye måder at åbne tekster på, de
lærer også nye måder at gå tæt på teksterne, og endelig lærer de nye måder at fortolke tekster på. Materialet er
skrevet af Ayoe Quist Henkel, der inddrager udviklingsarbejde med afsæt i teorier og forskningsbaseret viden
om litteraturpædagogik, mundtlighedspædagogik og de samarbejdsorienterede tilgange til læring. Materialet
består af grundbogen og Lærerens ressourcebog (udkommer marts 2013). Nogle procesark er redigerbare og
findes til gratis brug på hjemmesiden. Få adgang til inspitration, procesark og andet arbejdsmateriale på

undervisningssystemets website.

 

Forlaget skriver: Med Sammen om AT LÆSE LITTERATUR 6.-7.
klasse får både elever og lærere struktur på litteraturarbejdet. Bogen
indeholder undervisningsforløb med konkrete bud på, hvordan
litteraturarbejdet kan udvikles, så eleverne i 6.-7. klasse bliver
kompetente og engagerede litteraturlæsere.Eleverne arbejder i

dybden med tekster i forskelige genrer af Peter Seeberg, Shaun Tan,
Dy Plambeck, Anna Libak, Kim Fupz Aakeson, Hanne Kvist og Pia
Tafdrup. I undervisningsforløbene kommer eleverne til at arbejde
med nye måder at åbne tekster på, de lærer også nye måder at gå tæt

på teksterne, og endelig lærer de nye måder at fortolke tekster
på. Materialet er skrevet af Ayoe Quist Henkel, der inddrager

udviklingsarbejde med afsæt i teorier og forskningsbaseret viden om
litteraturpædagogik, mundtlighedspædagogik og de

samarbejdsorienterede tilgange til læring. Materialet består af
grundbogen og Lærerens ressourcebog (udkommer marts

2013). Nogle procesark er redigerbare og findes til gratis brug på
hjemmesiden. Få adgang til inspitration, procesark og andet

arbejdsmateriale på undervisningssystemets website.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sammen om at læse litteratur - 6.-7. klasse&s=dkbooks

