Ønsker du at få bevægelsen ind i din undervisning,
mens du stadig bevarer fagligheden?
Så læs her om et spændende og helt konkret materiale til
dansk som andetsprog for unge & voksne.

Dansk2 i Bevægelse

Dansk2 i Bevægelse er inspireret af teorien om læringsstile
og bruger bevægelse og variation til at give deltagerne mere individuel taletid.
Materialet henvender sig i første omgang til unge og voksne,
som skal lære dansk i modtageklasser eller på sprogskoler.
Formålet er at få sproget ind ad flere kanaler ved at træne
ordforråd, udtale, grammatik og dialog ud fra specifikke og relevante emner.

Et eksempel på en aktivitet:

G6

GØR DET KORT

DU2+3

LÆRINGSMÅL
Viden om reduktioner.
Træning i at gå begge veje, så
kursisterne både forstår og selv kan
benytte reduktioner i sproget.
Øget ordforråd og træning af udtale.
Sætningsdannelse og dialog.

MATERIALER
- Ordkort med hele ord (I)
- Ordkort med reduktioner (II)
- Sætningskort med brug af
reduktioner (A)
- Sætningskort med brug af hele
ordet (B)
* Arbejdsark (kopi/www)

OPDELING AF KURSISTER

Parvis, mindre grupper eller hele
holdet.

TIDSFORBRUG
15-45 min.

INSTRUKTION:
Aktiviteten giver rig mulighed for at træne 20 af de mest almindelige reduktioner, vi bruger i vores daglige tale. Alt
efter kursisternes niveau og kendskab til dette område, kan man skrue op og ned for sværhedsgraden og dermed
nemt differentiere.
Her er forskellige forslag til brug af ord- og sætningskort:
Spred begge bunker med ordkort (I og II) ud på et bord eller gulvet, og lad kursisterne parre dem korrekt.
Når de mener, de har et ’stik’, ska de forbi dig og udtale begge ord korrekt. Her kan I også tale om ordklasse,
bøjning og endelser. Bed måske også om en sætning, hvor ordet indgår grammatisk korrekt.
Sæt kursisterne sammen i grupper á 4, så de kan dyste par mod par. Lad dem arbejde med enten ord eller
sætninger – måske endda begge dele.
Første par trækker et kort, læser op og viser ordet/sætningen til det andet par.
De skal nu komme med enten det hele ord eller den tilsvarende reduktion.
Hvis de vil, kan de give point for korrekte svar og lave det til en lille konkurrence.

Emnerne er i første omgang valgt ud fra det gængse pensum på DU1, DU2 og DU3.
Således kan den røde tråd i undervisningen bevares, mens arbejdet med hæfter,
Aktiviteterne
fåsITi pakkeløsninger
med 3-10
stk. fordelt
relevante emner for
bøger og
suppleres med dialog
og mere
socialepå
samarbejdsøvelser.
niveauet, hvor alt er klar til brug.
Med hver aktivitet følger desuden arbejdsark til skriftlig opfølgning.
De findes både som kopiark og som pdf-filer med redigerbare felter til
download fra www.sproggren-shop.dk.

Hver aktivitet indeholder en kort og overskuelig instruktion, hvor der gives flere
forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. Det være sig omkring fysisk
aktivitet, fælles gennemgang, pararbejde, skriftlig fordybelse og differentiering.
Derudover følger ord- og/eller sætningskort, evt. skilte, tjekliste og arbejdsark med,
og alle enkeltdele har koder, så man altid ved, hvor de hører til.
Med de færdige aktiviteter sparer I tid på
forberedelse og får et afsæt til egne idéer,
som I kan supplere med de laminerede
ord og sætninger. Fås i forskellige pakkeløsninger.
Der udvikles hele tiden nyt, og i løbet af foråret
bliver det også muligt at købe aktiviteterne i
kopi-mapper, så man selv printer og laminerer.

På instruktionens bagside findes illustrationer
for at give et hurtigere overblik over aktiviteten.
De er alle lavet af Mikael Jensen fra Saxoart.dk.

Vi oplever, at materialet giver kursisterne høj energi og glæde ved at lære.
De tilbageholdende tør prøve mere, og dialogen bliver altafgørende, da opgaverne løses ved
at samarbejde.
På den måde medvirker aktiviteterne også til at forbedre det sociale miljø i klassen. Som
prikken over i´et, er emnerne tilpasset de emner og det ordforråd, som vi arbejder med.
Kort sagt er Sproggrens materialer et meget kærkomment supplement, som skiller sig
markant ud fra det øvrige lærebogsmateriale til danskuddannelserne.
Nina Voigt, Sprogcenterchef, UCplus A/S,Greve

Udover aktiviteterne har Sproggren også udviklet hundredvis af vendekort, som har
opgaven på den ene side og facit på den anden.
De kan bruges til selvkontrollerende træning af:
ordforråd
udtale
bøjninger
dialog
faste udtryk
tal og regnestykker
Til selvstændig fordybelse, pararbejde, lektiecaféer eller i selve undervisningen.

Besøg www.sproggren-shop.dk, hvis du vil den direkte vej
til materialerne med billeder og indholdsfortegnelser.
Her findes også flere gratis aktiviteter til download.

Kig forbi hjemmesiden og kontakt mig gerne, hvis..
- I mangler inspiration, sparring eller konkrete materialer. Jeg laver meget gerne
branchespecifikke opgavekort og aktiviteter til netop jeres behov.
- I får lyst til at vide mere om aktiviteterne, se billeder eller læse referencer fra
kursister og undervisere fra UCplus Sprogcenter Greve.
- I har en idé til et spændende samarbejde. Dansk2 i Bevægelse kan videreudvikles i
mange retninger til både sprogskoler, modtageklasser, Venligboere og firmaer.

www.sproggren.dk - merete@sproggren.dk - www.sproggren-shop.dk

