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Freja og Eskil Nils Hartmann Hent PDF Forlaget skriver: Freja og Eskil er et nyt dansksystem til 1. klasse af
Jørgen Frost.

Det centrale element i Freja og Eskil er oplæsningsbogen, skrevet af Nils Hartmann. Den skaber det univers,
der er baggrund for alle andre aktiviteter i systemet. Bogen har 30 kapitler, som læreren læser højt fra.
Fortællingen bliver en ramme, der skaber genkendelse, og som børnene kan bruge til at danne en

begrebsverden og bygge deres læring på.

I læsebogen er historien den samme som i oplæsningsbogen, men koncentreret til en tekst, der passer til
børnenes niveau. I arbejdsbøgerne arbejdes med fonologiske og ortografiske strategier, og teksten fra

læsebogen genfindes her i en let omskrevet version. Et vigtigt element i materialet er udfoldelsen af fantasy
og skaberlyst, og derfor indeholder Freja og Eskil mange forslag til spændende storylineforløb.

Materialet bygger på helhedslæsningsmetoden, udviklet af Jørgen Frost.
Freja og Eskil 1. klasse består af:
* Oplæsningsbog (Nils Hartmann)

*  Læsebog
* Arbejdsbog A - Bogstavlæsebog

* Arbejdsbog B
* Lærerens bog (med teoretisk baggrund og storylines)

* Mit første bibliotek (letlæsningsbøger)
. Målgruppe: Fra 10 år
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