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Route 6 - Routes Lars Skovhus Hent PDF Forlaget skriver: Routes bygger på læringsmetoden critical
thinking, der inspirerer eleverne til logisk tænkning og til at være kritisk over for det, de hører og læser.

Eleverne udvikler evnen til at undersøge, systematisere, argumentere og dokumentere. På denne måde lærer
de at sætte nyt stof i relation til deres egen verden og til allerede kendt stof.

Arbejdet med critical thinking i Routes gør eleverne bevidste om deres sproglige formåen og lægger op til
målrettet og logisk arbejde med engelsk. Der lægges fx vægt på et alsidigt ordforrådsarbejde i elevernes egen

WordBank og på at arbejde systematisk med grammatik.

Forfatterne til Routes,Wendy A. Scott og Lars Skovhus, har mange års erfaring med udvikling af bl.a. det
anerkendte og meget udbredte system Blue Cat.

I Route 6 Workbook arbejder eleverne med teksterne fra Reader. Der er både mundtlige og skriftlige opgaver,
og hvert kapitel afsluttes med en opsamlende kryds og tværs. Bagerst i bogen er den engelsk-danske ordliste

til Reader.
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