Un animal
de compagnie
C'est
la fête
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Færdigheds- og vidensmål

Læringsmål

Tegn på læring kan være

Skriftlig kommunikation
Læsning (Fase 1)
Eleven kan forstå enkle ord og
udtryk med støtte i billeder og lyd /
Eleven har viden om enkle og
transparente ord og udtryk.

1
Jeg kan læse en illustreret bog
om en pige, der ønsker sig et
kæledyr. Bogen kan læses på
niveau 1 eller 2. Jeg kan forstå
enkle ord, udtryk og sætninger
bl.a. ved at gætte ud fra billeder
og sammenhæng.

Læringsmål 1
1
Jeg gætter og forstår en del af handlingen ud fra
transparente ord og billeder. Jeg svarer korrekt
på de fleste spørgsmål i multiple-choiceopgaven på niveau 1.

Skriftlig kommunikation
Læsning (Fase 2)
Eleven kan gætte kvalificeret ud fra
en sammenhæng / Eleven har viden
om gættestrategier.

2
Jeg gætter og forstår det meste af handlingen
ud fra ord og billeder. Jeg svarer korrekt på
multiple choice-opgaven på niveau 1 og næsten
korrekt på niveau 2.
3
Jeg gætter og forstår hele handlingen ud fra ord
og billeder, og jeg kan vise min lærer, hvordan
jeg anvender gættestrategier. Jeg svarer korrekt
på multiple-choice-opgaven på niveau 2.
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Øvrige færdigheds- og vidensmål

Øvrige læringsmål

Mundtlig kommunikation
Lytning (Fase 1)
Eleven kan forstå hovedindhold og
detaljer om nære emner / Eleven
har viden om at lytte efter
hovedindhold og detaljer.

1
Jeg kan forstå enkle ord og udtryk
om kæledyr.

Mundtlig kommunikation
Samtale (Fase 1)
Eleven kan bruge sproget i sang,
spil, leg og bevægelse / Eleven har
viden om enkle ord og vendinger.

2
Jeg kan bruge dyrenavne og
tillægsord i spil og
bevægelsesaktiviteter.

Mundtlig kommunikation
3
Samtale (Fase 2)
Jeg kan stille og besvare enkle
Eleven kan stille og besvare enkle
spørgsmål om kæledyr.
spørgsmål om nære emner / Eleven
har viden om relevante spørgeord
og svarstrategier.
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Mundtlig kommunikation
Sprogligt Fokus (Fase 1)
Eleven kan efterligne og gentage
franske ord og udtryk / Eleven har
viden om ligheder og forskelle
mellem dansk og fransk udtale.

!

4
Jeg kan efterligne og gentage ord
for kæledyr og tillægsord om dyr.
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