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Pegasus 4 Nils Hartmann Hent PDF Forlaget skriver: Pegasus er et nyt system til mellemtrinnets
danskundervisning med fokus på litteraturlæsning. Pegasus tager eleverne med på en litterær rejse, hvor de
møder tekster fra nære og fjerne kulturers litterære skattekiste. Teksterne spænder over et bredt genreudvalg
fra sagn, myter og fortællinger over romanuddrag, digte faktatekster og artikler. Tekstudvalget er tilpasset
elevernes læseniveau, og rummer såvel ældre, klassisk litteratur som helt ny og moderne børnelitteratur.

Hvert kapitel tager afsæt i en historisk tid og anslår et tema ,som binder de klassiske tekster sammen med den
moderne børnelitteratur, hvilket gør læsningen meningsfuld. Eleverne skal udvikle læsefærdigheder og lære
at anvende tekstanalysens grundelementer, samtidig med at deres egne erfaringer og oplevelser af tekster

spiller en væsentlig rolle

I Pegasus på tværs er fire tværfaglige forløb, hvor dansk spiller sammen med et andet fag med afsæt i
udvalgte kapitler fra læsebogen. I Pegasus på tværs 4 kan man finde inspiration til arbejdet med

dansk/billedkunst: Om renæssancens menneskeskildring, dansk/historie: I vikingernes fodspor og faglig
læsning, dansk/ musik: Om stemninger i lyd og ord, og dansk/historie: om riddertiden og historiske

fortællinger.. Målgruppe: Fra 10 år
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