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- fransklærernes foretrukne

	
	

Elev-lyd på Materialehylden.dk
I det gamle Formidable fik eleven 3 cd’er med al lyden. Eleven får stadig al lyd, men nu 
ligger den på Materialehylden.dk i form af mp3-filer. Herfra kan eleverne afspille lyden 
direkte eller downloade den til deres computer eller mp3-afspiller. Ved køb af lærer-
cd’erne gives adgang til mp3-filerne. Det er dog også muligt at købe en elev-cd til hver 
bog med enkeltbrugerlicens.

It er integreret
En ny hjemmeside til Français Formidable er under udvikling. Den rummer masser af 
øvelser inden for ordforrådstilegnelse og sprog og sprogbrug så eleverne kan træne 
ord, udtryk og grammatik på en sjov og interaktiv måde. Der er desuden links til alle 
klassetrin. Hjemmesiden ligger på Elevunivers.dk, og du får adgang til siden enten ved 
at abonnere på Elevunivers.dk eller ved at købe en separat adgang.

Français Formidable til hvert klassetrin
• Bog A og B med tekster, opgaver og grammatik
• Lærer-cd’er inkl. adgang til lydfiler på Materialehylden.dk
• Lærerens bog med vejledning, lydmanus og kopiark
• Elev-cd’er med mp3-filer
• Hjemmeside med glosemaskinen, online ordbog og interaktive opgaver

På de følgende sider kan du læse mere om Français Formidable til 7. klasse. 

Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de 
nye Fælles Mål og de nye mundtlige og skriftlige prøver. Der er øget fokus på geografi, 
historie og samfundsforhold i hele det frankofone område og it-integration. Français 
Formidable byder også på Cooperative Learning-opgaver som er oplagte at benytte i en 
undervisning hvor det handler om at eleverne skal øve sig i at tale, tale og tale.

Hvorfor fungerer Formidable så godt?
• Eleverne får et solidt tag i det franske lydbillede og i at tale fransk lige fra starten. 
 Systemet bygger på en begynderfase hvor eleverne ser på tegninger og hører  
 dialoger og andre lyttetekster. Tegningerne hjælper eleverne til at forstå det de  
 hører, og de skal ikke samtidig koncentrere sig om hvordan det franske skriftsprog  
 ser ud – det kommer senere. Samtidig med at de lytter, taler de selv ved at efterligne  
 og gentage, alene og i par.

• Niveauet er tilpas. Systemet har en blid progression og sikrer at alle elever får 
 chancen for at få en god start på fransk. 

Français Formidable til 7. klasse består af en A og en B bog  
til hvert klassetrin. Bøgerne udgør tilsammen elevernes  
tekstbog og arbejdsbog og benyttes i et halvt år ad gangen.
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Til Tu t’appelles comment? 
lytter eleverne til følgende dialoger:

A – Je m’appelle Michel. Et toi? 
 · Je m’appelle Monique. 

B - Bonjour. Tu t’appelles comment?
 · Sophie. Et toi?

 - Caroline.

Til alle tegninger hører lydindspilninger.  
Til Je m’appelle Isabelle ser eleverne 
på tegningerne og hører:

I Bonjour, je m’appelle Isabelle.
P Bonjour, je m’appelle Philippe.
R Bonjour, je m’appelle Robert 
 – Robert Dupont.

C Bonjour, je m’appelle Christine 
 – Christine Laval.

N Salut, je m’appelle Nicolas.
M Salut, je m’appelle Marie Martin.
– Au revoir, tout le monde. 

I kapitlerne 1, 2, 3, osv. møder eleverne grundlæggende ord, udtryk  
og vendinger som anvendes i forskellige dagligdags situationer.  
Hvert kapitel består typisk af 2 billedsider og 2-4 opgavesider.

På Français Formidables hjemmeside kan eleverne træne ord og  
udtryk fra alle ordforrådsområder i den interaktive GLOSEMASKINE.

Det er centralt for Français Formidable 
at eleverne lytter meget til det franske 
sprog. De lytter og gentager mange 
gange.

Den lille munk minder om at 
sangen Frère Jacques hører 
til kapitlet. Sangene står 
bag i bogen.
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Eleverne gennemgår 
gloselisten bagest i 
bogen, bliver bekræftet 
i deres gæt eller lærer 
de nye ord.

Øverst ser eleven kapit-
lets sproglige indhold og 
formål. Desuden gengives 
billedsiderne så der ikke er 
tvivl om hvad opgaverne 
hører til.

Eleverne indøver nye udtryk ved  
at gentage dem mange gange i en  
aktiverende klasserumsøvelse.

Sange er gode til at 
indøve ord og udtryk idet 
rytme og melodi hjælper 
eleverne med at huske og 
udtale dem.

Français Formidable byder desuden på et  

stort antal supplerende lytteøvelser.

Opgaverne til kapitel 1 følger umiddelbart efter siderne med tegninger. 

Tegninger og lyd 
gennemarbejdes 
som på side 10.

Eleverne træner nyt 
ordforråd i forskellige 
mundtlige opgaver.

Gennemgående op-
gavetype i Français 
Formidable. Eleverne 
henvises ofte til denne 
fremgangsmåde med 
det sigte at den bliver 
elevernes foretrukne 
metode når de møder 
nye tekster/nyt stof.

Eleverne lytter og 
gentager i deres eget 
tempo. Det giver en 
god udtale og en 
fransk sprogtone. 
Egner sig især godt 
til hjemmearbejde.

Eleverne lytter og ser på tegningerne som hjælper 
dem til at forstå. Eleverne gætter på indholdet, og 
bliver fortrolige med den vigtige sprogtilegnelses-
strategi der går ud på at gætte ud fra konteksten. 
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Den grammatiske information gøres 
mere overskuelig for eleven ved at 
inddele lyden og markere tegningerne 
med A, B, C, osv.

I hver grundbog er der 6 kapitler med Grammaire et vocabulaire. 
Her arbejder eleverne med grammatik og ordforrådstilegnelse. 

E On est français. 
 On parle français.  
 On habite en France.

Grammatikken er også bygget op  
om tegninger med lyd til. Til tegning  
A og B hører eleverne: 

A Voici Nicolas. Il est dentiste.
 Voici Philippe. Il est professeur.
 Voici un chien. Il est noir.
 Voici un hérisson. Il est gris.

B Voici Sophie. Elle est photographe.
 Voici Christine. Elle est chauffeur.
 Voici une école. Elle est rouge. 
 Voici une maison. Elle est rouge. D Voici Juliette. Elle est vétérinaire. 

 Voici Caroline.  Elle est journaliste. 
 Voici une girafe. Elle est grande. 
 Voici une brebis. Elle est petite.

C Voici Michel. Il est ingénieur.
 Voici Pierre. Il est garagiste. 
 Voici un rhinocéros. Il est grand.  
 Voici un chat. Il est petit. 
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Det nye stof fæstnes 
yderligere i en skriftlig 
øvelse.

Også til grammatik-
ken benyttes den 
gennemgående 
opgavetype der 
handler om at lytte, 
se på tegninger og 
gætte.

Opgaver til Grammaire et vocabulaire A.
I Français Formidable er der også Cooperative Learning-opgaver. I 7. klasse 
arbejder eleverne med Mix and Match, Huskesedler, Parsammenligning,  
Rollelæsning, Par på tid, Quiz og byt og Duetlæsning.

På hjemmesiden til Français Formidable kan eleverne arbejde 
videre med grammatikken i en række interaktive opgaver.
Bagest i bog 1B er der desuden en lille opslagsgrammatik.

Information om sprog og sprogbrug og sprog-
tilegnelse optræder på grammatiksiderne hvor 
det passer indholdsmæssigt.

Eleverne indøver nye udtryk  
ved at gentage dem mange 
gange i en mundtlig parøvelse.

10

I alle gramma- 
tikkapitler skal elev- 
erne tænke over gram-
matikken og formulere 
et svar på spørgsmålene, 
mundtligt eller skriftligt. 
Eleverne lærer på den 
måde at formulere nogle 
grammatikregler som  
giver mening for dem,  
og som de kan huske. 
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Hver bog omfatter 2-3 kapitler om Culture et société. I 7. klasse er der fokus på Frankrigs 
geografi, historie og juletraditioner. 
I bøgerne til 8.-9. klasse inddrages 
frankofone lande i den øvrige  
verden.

Fotos bruges om grundlag for en fælles snak  
om elevernes kendskab til Frankrig. Måske har 
de besøgt et eller flere af stederne. Teksterne  
er de første små faktatekster i bog 1A. 

På indspilningen  
hører eleven: 

Pays voisins 
La Belgique
Le Luxembourg
L’Allemagne
La Suisse
L’Italie
L’Espagne

Mers
la Manche
l’Atlantique
la Méditerrannée

Eleverne mindes om 
hvordan tallene staves - 
på hver eneste side.
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Den ny viden fæstner sig ved at eleverne 
laver deres eget kort med de informationer  
de har fået, samt evt. informationer fra ud-
valgte links på Français Formidables  
hjemmeside.

Eleverne øver sig i at sige 
om noget ligger mod nord, 
syd, øst eller vest.

Opgaver til La géographie de la France I.

Links på hjemmesiden er nøje udvalgt så de ikke er for svære 
for eleverne. Links vedligeholdes løbende af forlaget.

Tallet i cirklen angiver det  
tracknummer eleven skal finde på  
Materialehylden.dk/elev-cd’en.

Eleverne arbejder med  
deres eksisterende  
viden om Frankrig i en  
forforståelsesfase – før  
de lytter til indspilningen.

Nyttige faktaoplysninger 
om indbyggertal mv.

Eleverne lytter til de små billed-
tekster på side 35. De bruger den 
vante strategi med at gætte, se 
i gloserne og lytte på ny. Derpå 
laver de en lille reklame for et af 
stederne med billeder og stikord.
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