Dags att ta
engelskan på allvar –
redan från årskurs 1!
Gå in på
majema.se
och få ett GR AT IS
provkapitel!

Ta engelskan på allvar
– redan från årskurs 1!

ViKTigt och
på rikTigt!

Det är bara att sätta igång!
Möjligheterna att skapa spännande lektioner i engelska
är nästan oändliga, men samtidigt kan planeringen bli en
riktig tidstjuv. Därför har vi gjort jobbet åt dig.
Learn English har en genomtänkt mix av hör-, tal-,
läs- och skrivövningar som tillsammans med sånger,
filmer och engelska bilderböcker tar med dina elever på
en härlig språkresa, redan från skolstarten. All inclusive!

En lärarwebb du inte
vill vara utan!
Lärarwebben är en riktig guldgruva som låter dina elever
möta, öva och lära sig engelska – på riktigt. Här kan ni
lyssna på, härma och läsa berättelserna tillsammans,
sjunga med i de lekfulla sångerna samt titta på och
dramatisera dialogfilmerna. Roligt och lärorikt för dina
elever och enkelt för dig.

Träna öronen med
engelska berättelser
Det är en sak att läsa och skriva engelska – och en helt
annan att förstå det man hör. På lärarwebben finns därför
bokens roliga berättelser inlästa med äkta engelsk röst.
Jolly good!

Fyll på klassens bibliotek med de
engelska bilderböckerna från serien.
Eleverna kommer att vilja läsa
dem om och om igen!

Learn English utgår ifrån
äkta engelska bilderböcker
Bilderböckerna finns med i grundböckerna och gör språket
levande för eleverna. På lärarwebben finns bilderböckerna
som storybooks, och de kan dessutom beställas som
separata bokpaket.

Kapitel 4 från grundboken Learn English 1

Läs och samtala!
En engelsk bilderbok inleder varje kapitel.

Lyssna och lär!
Viktiga ord till varje kapitel övas genom
både hör- och skrivövningar.

Agera, prata och skriv!
Fraser och dialoger, som ska övas, presenteras i filmer på
lärarwebben. Kapitlet avslutas med att temat kopplas till
eleven själv.

Vad säger lärare om Learn English?

”Genom arbetet med Learn
English har mina elever fått en
lustfylld inställning till språket.
De vågar verkligen prata
engelska. De har också fått träna
så smått att skriva engelska.
Det tycker jag är bra!
Med lärarwebben blir under
visningen tydlig. Den bjuder in
till delaktighet.”

”Det som skiljer Learn English
från andra läromedel jag
arbetat med är att det tränar alla
språkliga förmågor. Arbetsboken
är tydlig, med fina illustrationer.
Min planering har blivit väldigt
enkel då materialet är så
heltäckande.”

”Det bästa med Learn English
är den användarvänliga
lärarwebben. Eleverna tycker
mycket om webben och
de korta, roliga filmerna.
Engelsklektionerna är
verkligen lätta att variera
med detta läromedel.”

SOFIA HESSION,
SIGFRIDSBORGSSKOLAN

VIKTORIA EKLUND,
CENTRALSKOLAN

JENNY RICHARDSSON,
NÄKTERGALENS SKOLA

Learn English – basläromedel i engelska åk 1–3
A Cat in
the Tree

A

New Dog
Floppy
the

Hero

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Floppy’s

Bath

Åk 1–3

Hunt and
Series created by Roderick

Alex Brychta

The

Barbecue
Series created by Roderick

The

Jumble
Sale

Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Sofia Hession
Sofia Panagiotidou
Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Roderick Hunt
Alex Brychta

Series created by Roderick

Grundbok

Lärarwebb

Lärarhandledning

Dina lektionsplaneringar, grundbokens hörövningar,
dialoger och sångtexter hittar du i lärarhandledningen.

Hämta ditt provkapitel på majema.se/provkapitel

Hunt and Alex Brychta

Bokpaket som tillval

majema.se/provkapitel

Lyssna och sjung med i sången.

Rap
Rap

I like apples
BIG, BIG apples
apples yeah!
IBIG,
likeBIG
apples
BIG,
apples
I likeBIG
apples
BIG,
BIG
apples
yeah!
small,
small
apples
small apples, yeah!
Ismall,
like apples
I like big
andapples
small!
small,
small
small, small apples, yeah!
I like big and small!

Circle apples
Practise

Hörövning – lyssna och dra streck enligt instruktion.

Practise
orange

mango

orange

mango

In the mixer
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kiwi

orange
orange
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Chapter 4

Fruits

Chapter 4

Fruits
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Att undervisa med webbstöd –
upptäck alla fördelar
Sång eller rap. Lyssna och sjung med.
Finns även som singback.

Kapitlets fraser som film.
Titta, lyssna och dramatisera.

Hörövning. Lyssna, förstå och följ
en enkel instruktion.

Öva fraser och dialoger.
Prata engelska!

Lekfulla
ordövningar!

Se videoguiden på vår hemsida
majema.se/learnenglish
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