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Sprakande språkglädje! Good Stuff GOLD är en beprövad engelskserie, känd för sina sprakande lekfulla texter
och sin tydliga, lättjobbade struktur. Med massor fantasi och glädje i uppmuntrande övningar, lustiga sånger
och ramsor vågar alla testa sina vingar på det nya språket. Good Stuff GOLD gör engelska roligt och lätt för
eleverna, så att alla kan få glänsa i engelska. I de gratis webbapparna kan eleverna lyssna på texter, befästa
ordkunskap och öva på grammatiska strukturer. Läs mer Pedagogiska tankar Good Stuff GOLD har stort fokus
på språkglädje. Genom lek, fantasi och glädje frodas inlärning på ett naturligt sätt. I åk 1-3 handlar det främst
om att stärka elevernas muntliga språkutveckling med roliga och fantasifulla hör- och samtalsövningar, lekar,
spel, sånger och ramsor. Genom att "höra - göra" och "lyssna - förstå - imitera - tala" bygger Good Stuff
GOLD upp elevernas tilltro till sin egen förmåga. Det finns också övningar som tränar läsning och enkla
skriftliga färdigheter. Populära teman, som djur, färger, siffror, intressen, veckodagar och familjen vävs in i en
berättelse som eleverna får följa. Bilderna är färgglada och har gott om detaljer att prata om och arbeta med.
Ett bra exempel är den tecknade serien i varje kapitel där barnen möter världen genom ögonen på Timmy
Turtle och Penny Penguin. Du kan arbeta metodiskt med bilderna genom att barnen först får lyssna och förstå,
sedan imitera och därefter dramatisera den lilla scenen tillsammans. Ett utmärkt sätt att locka eleverna att
använda engelskan. Med Good Stuff GOLD har du en lekfull men trygg bas i din undervisning. Den är
välstrukturerad och lätt att arbeta med, kapitel för kapitel, och den ger dig ett gott stöd i arbetet mot
kunskapskraven. Teacher"s Book innehåller rikligt med pedagogisk service i allt från kapitelanvisningar till
tester av olika slag. Good Stuff GOLD 1 Good Stuff GOLD 1 Digital intro är ett digitalt läromedel som
används på interaktiv skrivtavla där lärare och elever arbetar tillsammans kring texter och övningar. I Good

Stuff GOLD 1 möter vi tvillingparet Jess och Jake och får i varje kapitel lyssna till fristående korta berättelser
på rim. Illustrationerna är rika på detaljer och inspirerar till samtal. I lärar-pdf:n finns gott om övningsförslag
till kapitelbilderna för att locka fram och träna engelskan. I laborationerna/övningarna tränar och befäster
eleverna på ett lekfullt sätt ord och uttal från respektive kapitel. Good Stuff GOLD 2 I årskurs 2 får eleverna
fortsätta följa tvillingarna Jess och Jake och följa med när syskonen tillsammans med sin klass åker på
skolutflykt till ett akvarieland. Eleverna får vara med när bussen anländer till akvarielandet, när klassen möter
hajar, åker på safaristigen, får ansiktsmålning, tittar på sjörövarskeppet och träffar Captain Black Boots, matar
sköldpaddorna, går på café och träffar delfinfamiljen. I Good Stuff GOLD 2 har eleverna en kombinerad
textbook och workbook. För läraren finns det dessutom ett välfyllt lärarmaterial med pedagogiska tips,
kapitelgenomgångar samt extra material och kopieringsunderlag. Dialoger, sånger, ramsor och hörövningar
finns inspelade på en separat lärar-cd. Good Stuff GOLD 3 I årskurs 3 får eleverna följa tvillingparet Jake och
Jess när de tillsammans med sin familj åker på en resa i en husbil. De möter Megan och besöker hennes gård,
träffar djuren och får se Megans rum. De åker på picknick, leker Twister, spelar instrument och klär ut sig.
De besöker också en Aktivitetspark med många utomhusaktiviter och en stor vågpool. I Good Stuff Gold 3
har eleverna en textbok och en arbetsbok. För läraren finns det dessutom ett välfyllt lärarmaterial som
innehåller allt från undervisningsstöd och pedagogiska tips till extra material i form av kopieringsunderlag,
tester och utvärderingar. Dialoger, texter, sånger, ramsor och hörövningar finns inspelade på en separat
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