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Entrées Mette Bering Hent PDF Forlaget skriver: Entrées er en ny basisbog til fortsætterfransk i 1. og 2. g i
gymnasiet og tilsvarende niveauer. Bogen indeholder et væld af spændende tekster samlet i 5 kapitler:

eventyr, fransk politik og Frankrigs præsident, normalitet, frankofone områder og et kapitel med Les grands
classiques, som skal åbne elevernes øjne for store franske klassikere som La Fontaine, Molière, Camus og

Ionesco.

Entrées indeholder mange opgaver bl.a. forståelsesspørgsmål og spørgsmål, der lægger op til analyse,
diskussion, elevoplæg og små skriftlige opgaver.

På bogens to flapper findes ordforråd til billedanalyse og til samtale (gambitter). Derudover er bogen rigt
illustreret og danner således grundlag for billedbeskrivelse og mundtlig udtryksfærdighed.  

Bogens mange tekster og opgaveforslag kan både bruges til fordybelse i franskfaget og åbne for samarbejde
med fag som samfundsfag, historie, billedkunst, musik, drama og andre sprogfag.

Der findes en gratis hjemmeside.
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