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Lots of Language

Alle børn elsker en god historie. Netop derfor er Blue Cat - Big Books/Small Books en fremragende indføring
i det engelske sprog.

Med disse bøger kommer fællesoplevelsen i fokus og bliver udgangspunkt for aktiviteterne i engelsktimerne.
Eleverne lærer bedre og tænker mere struktureret, når indlæringen finder sted inden for konteksten af en

historie.

Betsy Likes Blue er en historie om en lille pige, som elsker alt blåt. Det er normalt ikke et problem, men da
hun ønsker sig en kat, bliver hun nødt til at få en kat, der er hvid. Eller gør hun?

Læs også:
Santa and the Three Bears: En juleversion af det traditionelle eventyr, som de fleste elever sikkert kender i

forvejen. Bens juleaften ligner ikke nogen anden juleaften, han nogensinde har haft.
Mr Robot Man: I denne historie besøger Mr Robot Man en klasse, som en sjov introduktion til, hvad der

foregår i et engelsk klasseværelse. Men problemet er, at Mr Robot Man ikke altid gør det, som læreren beder
ham om.

Til disse tre bøger hører Workbook A og cd 1
. Målgruppe: Fra 9 år
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