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Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2013 Opgaverne i Fandango 2 Arbejdsbog støtter elevernes aktive
sprogbrug og sproglige opmærksomhed gennem talesproglige og skriftsproglige aktiviteter. Ordklasser
introduceres i en funktionel ramme, og elevernes egen opmærksomhed og ansvarlighed for at lære sig ukendte
ord skærpes. Arbejdsbogen lægger sig op ad Fandango 2 Grundbog, hvor eleverne gennem dialogisk
oplæsning arbejder med udviklingen af deres sprogforståelse og fiktionskompetence, bl.a. via enkle analytiske
fokuspunkter.
klasse : Klovnerier med bogstaver 4 4. - 5.
Vil du være stjerne super tjekket og moderne – om virkemidler 102 Børnenes Ænsyklopædi 104 Marie alene
om sommeren af Erik Skøtt Andersen 108 Ole Lund Kirkegaard - og alle de andre rødder. Aktiverende
litteraturpædagogik Kernen i Fandango til indskolingen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på
den. Portrætsamtaler og novelleanalyser. dk Nationalt videncenter for læremidler Analyse og kvalificering af
læremidler til danskfaget Lektor Marie Falkesgaard Slot Læreruddannelsen i Skårup, UCL Om Fandango til
indskolingen. Dansk, 7. Dansk, 4. … og danser fandango med en lille kineser – om Kim Fupz Aakeson og
hans forfatterskab 182 da Theodor Thomsen fik vinger af Kim Fupz Aakeson 183 Her kan du finde de
opgaver, vejledninger og supplerende materialer Gyldendal Uddannelse stiller gratis til rådighed. klasse :
Klovnerier med bogstaver 4 4. Kim Fupz Aakeson og Jesper Wung-Sung. Dansk, 7. - 5. Aktiverende

litteraturpædagogik Kernen i Fandango til indskolingen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på
den. Portrætsamtaler og novelleanalyser. Læremiddel. Vil du være stjerne super tjekket og moderne – om
virkemidler 102 Børnenes Ænsyklopædi 104 Marie alene om sommeren af Erik Skøtt Andersen 108 Ole Lund
Kirkegaard - og alle de andre rødder. … og danser fandango med en lille kineser – om Kim Fupz Aakeson og
hans forfatterskab 182 da Theodor Thomsen fik vinger af Kim Fupz Aakeson 183 Her kan du finde de
opgaver, vejledninger og supplerende materialer Gyldendal Uddannelse stiller gratis til rådighed. - 10. - 5.
Portrætsamtaler og novelleanalyser. Dansk, 4. Læremiddel.

