Fransk nybegynder
– Lyt og læs
DigiLire-bøgerne er udviklet til tidlig læsning på fransk.
Bøgerne giver mulighed for en kombination af lytning og
helhedslæsning, hvor eleven ud fra en forståelse af bogens
indhold, støttet af de mange illustrationer eller fotos, opstiller hypoteser om det franske sprogs tekst- og lydside.
DigiLire-bøgerne er velegnede til tidlig franskindlæring, da læsningen af
bogen på intet tidspunkt kræver af eleven, at han/hun skal mestre det
franske tekstsprog. Eleven kan derimod lytte til bogen og i tilknytning til
lytningen medlæse i billeder og tekst. Efterhånden vil eleven opdage
sammenhængen mellem ordlyd og tekst og opbygge et stort kendskab til
faste vendinger og ordbilleder, uden at eleven behøver at fokusere på
udtaleregler og grammatik.
Med DigiLire-bøgerne kan eleverne starte med at lytte-læse fransk og
efterhånden som deres ordbilledkendskab øges, kan man koble udtale-regler
og grammatik på, på samme måde, som eleverne tilegnede sig deres
modersmål. Eleverne vil med DigiLire-bøgerne opleve en hurtig progression i,
hvad de forstår af talt fransk og tidligt føle sig sprogligt kompetente.

Arbejd med tidlig
læsning på fransk:
•

Kig på bogens billeder og gæt på,
hvad den handler om.

•

Lyt til bogen ﬂere gange og kig på
teksten samtidig.

•

Øv dig/jer evt. på de oversatte ord
ud fra ordlisten bag i bogen.

•

Øv dig/jer i at læse bogen højt.

•

Læs bogen højt for en kammerat
eller en voksen.

•

Lav evt. en oversættelse af bogen
til dansk.

•

Tal med en ven eller en voksen om
ligheder og forskelle mellem
sprogene.

•

Præsenter bogen på fransk og
dansk, fx ved at gentage noget fra
bogen.

Eksempel på en
DigiLire-bog og lyd..

digtea.dk
digtea
dk – kontakt@digtea
kontakt@digtea.dk
dk

DigiLire A-D
Uddrag af serien som består af mere end 20 bøger på 16 eller 24 sider
med tilhørende indtalt lyd.

Niveauer:
DigiLire A fra 0-½ års fransk
DigiLire B fra ½-1 års fransk
DigiLire C fra 1-1½ års fransk
DigiLire D fra 1½-2 års fransk

Titeloversigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les animaux de la ferme
La chasse au trésor
Le chat de Zoé
Où est le chien ?
Quelle partie du corps ?
Le Noël de Zoé
Le petit frère de Zoé
Qu’est-ce que tu manges ?
Les mois de l’année
Où es-tu ?
Safari
Je suis un super-héros
Théo a un rendez-vous
Théo et Léa au cinéma
Théo rencontre Léa
Théo, un garçon français
Tu veux quelle voiture
Zoé fait du ski
Zoé fait une promenade
Zoé va au cinéma

Flere titler er under udarbejdelse.

Køb som bogpakke:
20 assorterede titler kr. 1.400,excl. moms og fragt.
Bestil hos forlagskonsulent Janne
Hyldgaard på janne@digtea.dk
eller telefon 82139565

