Our Discovery Island (Pearson) er et materiale på 6 niveauer, der retter sig mod 1. til 6. klasse.
Eleverne lærer engelsk gennem at finde spor og løse mysterier. Hvert niveau omhandler en ny ø, der skal
udforskes. Det er et moderne og farverigt system med mange komponenter. Eleverne bliver præsenteret for
sproget gennem både tale, skrivning, sang, lytning og motorik.
Pupil’s book har desuden på de første fire niveauer klistermærker og/eller klippeark.
Systemet har onlineadgang til både elever og lærer. Adgangen gælder for elever i 21 måneder og for lærere i
30 måneder. Eleverne kan lave deres egen avatar, som de bruger i spillet, som er et point and click spil med
mange opgaver. Man bevæger sig rundt i en verden og interagerer med de forskellige personer. Når en
opgave er udført, modtager eleven et samleobjekt eller en stjerne. Se et eksempel på spillet her:
http://www.youtube.com/watch?v=VOoD85OroNs
Lærervejledningen indeholder en gennemgang af de forskellige komponenter, lesson plans, transskriptioner
af DVD og CDer samt en udførlig gennemgang af, hvordan undervisningen kan udformes. Den er farverig og
meget overskuelig. I lærervejledningen er der desuden læsbare billeder af de sider, der er i elevbogen.
IWB‐materialet er en samling af de komponenter, systemet indeholder. Der er billeder af siderne i pupil’s
book og activity book, som man kan skrive på. Man slipper også for at lede efter CD og DVD, da det er
inkluderet i IWB materialet. Man klikker blot på CD‐ikonet og så afspilles den korrekte lydfil.
Klistermærkerne bag i pupil’s book kan man også sætte på i IWB‐materialet.
Der er i IWB også billeder af de flashcards og storycards, der hører til Our Discovery Island.
Der er desuden en toolbox, der indeholder et stopur og en pointtavle til fire hold.
Øerne:
Starter – Family Island

Level 3 – Film Studio Island

Level 1 – Tropical Island

Level 4 – Ice Island

Level 2 – Space Island

Level 5 – Future Island

Our Discovery Island indeholder:
Pupil’s Book med pinkode til onlineadgang for
elever
Teacher’s book med pinkode til onlineadgang for
lærere/forældre
Activity Book med CD‐rom
Active Teach /IWB materiale
Audio CD
DVD

Flashcards
Storycards (flashcards I A4 størrelse med forslag
til dialog på klassen)
Posters

