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Gruppe A: tanker og ideer

Gruppe B: tanker og ideer

Mad/Essen i 7.kl. 
Re�eksion: Det sproglige niveau er for forskelligt mellem dansk
og tysk. Måske engelsk og tysk i stedet og mindre klasser. 

Gruppe C: tanker og ideer

Meine Familie/ Min familie
1. Mix & match 
- Vorverständnis aktivieren 
- Erste wesentliche Wörter zuordnen &   
     kennenlernen 
-> "mor/ Mutter" 

2. Stammbaum   
- Wörter in semantisches Netzwerk  
     einordnen 
- Wörter vertiefend aneignen & schreiben 
-> "Das ist die Mutter."  
    "Das ist meine Mutter." 

3. Kommunikative Partnerübung 
- Aussprache, Wiederholung & Chunks 
-> "Wer is das?"/ "Wie heißt deine Mutter?" 
-> "Das ist meine Mutter." / "Meine Mutter heißt Silke." 

4. Laufdiktat 
- Bewegung, Hörverstehen &   
   Buchstabieren 

Litteraturhenvisninger og
materialer

Skoleforeningens læremidler

Sprog og Læsning
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
driver daginstitutioner og skoler for det
danske mindretal i Sydslesvig.

SKOLEFORENINGEN

Grammatik i kontekst, tværsproglighed

Nr TIDSSKRIFTET VIDEN OM
LITERACY TEMA: Grammatik i
kontekst - PDF Free Download
1 Nr TIDSSKRIFTET VIDEN OM
LITERACY TEMA: Grammatik i kontekst
2 Viden om Literacy nr. 27, maj 2020
Viden om Literacy formidler viden om
literacy i didaktiske og pædagogiske
sammenhænge og retter sig mod lærere,
pædagoger, lærer- og
pædagogstuderende, læsevejledere og
forskere med interesse for udvikling af
literacy.
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Ordliste og ordkort - de 500 hyppigste ord
(under Dansk)

Læreplaner
Skoleforeningens nye læreplaner består
af en matrix med kompetencemål og
underliggende færdigheds- og vidensmål
og en læreplan, der uddyber fagets mål
og beskriver vores dannelsesmæssige
ramme og evalueringskultur. I alle fag indgår fire tværgående temaer:
It og medier, sproglig udvikling, innovation og entreprenørskab og
kulturforståelse (de to sidstnævnte er under udarbejdelse).

SKOLEFORENINGEN

Pædagogisk vejledning De 380 næsthyppigste ord
PDF-dokument
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Styrk sproget, styrk læringen

Styrk sproget, styrk læringen
Indhold Forfatterens tak 9 Forord 11
Fagredaktørernes forord 15 KAPITEL 1
Stilladsering af sprog og læring 17 En
indledning og nogle perspektiver for
undervisere 17 Andetsprogselever i
klassen: nogle vigtige pointer 19
Forskellige syn på undervisning og
læring 27 Bogens opbygning og indhold
35 Resumé 36 Opgaver til
lærerstuderende 37
Refleksionsspørgsmål til lærere 37
Forslag til yderligere læsning 38
KAPITEL 2 Samtaler i klassen om at skabe kontekster for sproglig
udvikling 39 Hvad hjælper elever til at lære et nyt sprog?

SAMFUNDSLITTERATUR

Tværsproglighedens veje

Tværsproglighedens veje -
Forskning - Aarhus Universitet
fra Line Krogager Andersen

AU.DK

Skub på ordene

Skub på ordene
Ordkendskab er en af de vigtigste
forudsætninger for god læseforståelse.
Skub på ordene giver lærere,
læsevejledere og lærerstuderende viden
om ordtilegnelse og redskaber til at
arbejde med ordkendskab i
undervisningen på mellemtrinnet. Med
bogen kan lærerne målrette
undervisningen til elevernes behov. Først
bliver de vigtigste begreber og tilgange til ordkendskab og
ordkendskabsundervisning præsenteret.
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