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, matematik, engelsk og dansk som andetsprog

Sprog & Tal i Bevægelse

Sprog & Tal i Bevægelse er inspireret af teorien om læringsstile,
men har bevægelse og faglighed som sine vigtigste omdrejningspunkter.
Materialet henvender sig til alle elever såvel danske som tosprogede, ligesom det
har vist sig yderst velegnet til special- og understøttende undervisning.
Ord, sætninger og opgaver er alderssvarende, lige som graden af fysisk aktivitet
justeres i forhold til elevernes alder og modenhed.
Sprog & Tal i Bevægelse drejer sig om at få kroppen med i læringsprocessen,
så hukommelsen har flere strenge at spille på.

Et eksempel på en aktivitet:

A8
LÆRINGSMÅL
At blive bedre til hovedregning og
forståelse af hhv. 1, 2 og 3 cifre i et
tal.
Niveau I – rene tal
Niveau II – enkle opgaver med de 4
regnearter
Niveau III – sværere opgaver med
alle 4 regnearter

1, 2 ELLER 3?
MATERIALER
- 3 skilte med ’1’, ’2’ og ’3’
- Niveau I: Liste med tal til oplæsning
- Niveau II: Liste med opgaver til
oplæsning
- Niveau III: Kort med regnestykker
* Lærertyggegummi

OPDELING AF ELEVER

Parvis – evt. 2 hold, hvis man ønsker
at lave lidt konkurrence ud af det.

TIDSFORBRUG
30-45 min.

FORBEREDELSE/OPSTILLING

Denne aktivitet kan godt laves inde i klasseværelset, hvis man skubber borde og stole til side, så man har
en god bred bane fra væg til væg, men ønsker man endnu mere bevægelse, er det bedst at rykke den ud
på gangen, ned i gymnastiksalen eller helt udenfor.
Sæt de 3 skilte op på væggen bagest i lokalet. Til at starte med kan du læse tal og opgaver op fra listen for
at introducere eleverne til aktiviteten. Senere kan du bruge opgavekortene eller lade eleverne arbejde
med dem selv, mens de stadig laver bevægelserne.
PLACERING AF ELEVER

Eleverne stiller sig op parvis på 2 rækker, og alle skal kunne høre og følge med. For hvert tal er det kun de
to forreste par, der løber. Resten bliver stående tilbage, men angiver samme bevægelse – bare på stedet.
På den måde skal alle følge med i aktiviteten hele tiden.
INSTRUKTION

Du læser det første tal/stykke op, og de to forreste par skal nu hurtigt beslutte sig for, om tallet eller facit
består af 1, 2 eller hele 3 cifre. Så snart de er blevet enige, begiver de sig hen til det respektive skilt og
klapper på det med hænderne. Derefter vender de hurtigt om, løber tilbage og stiller sig bagest i rækken.
BEVÆGELSE…

Emnerne er valgt ud fra det pågældende klassetrins pensum,
hvorfor Sprog & Tal i Bevægelse er et godt supplement til hæfter, bøger og IT.
Til mange aktiviteter er der desuden lavet et elevskema, så eleverne kan fortsætte
arbejdet skriftligt. De findes både som kopiark og som pdf-filer med redigerbare
felter til download fra www.sproggren-shop.dk.

Aktiviteterne kan købes i pakkeløsninger med 3-15 stk. fordelt på relevante emner
for både fag og klassetrin. Alt er klar til brug.
I kan vælge kun at koncentrere jer om selve aktiviteten og det faglige indhold med
instruktion, skilte og kort - eller få alting samlet.
Ønsker I virkelig at spare tid på
forberedelse, kan Luksus Kufferten
være den helt rette løsning for jer.
Her får I 10-15 aktiviteter med
ord, regnestykker eller sætninger
til min. 3 klassetrin samt alle de
rekvisitter, I skal bruge såsom bolde,
sjippetove, kegler m.m.
Det hele opbevares i en solid og praktisk trolley,
som nemt kan transporteres rundt på hele skolen.

Bag på aktiviteterne findes der illustrationer, som gør det nemmere at forestille sig
banen, placering af skilte og elevernes bevægelser/opgaver.
De er alle lavet af Mikael Jensen fra www.saxo.dk

Udover materialer til undervisning, har Sproggren også
udgivet bogen LÆSEHYGGE.
Den er spækket med helt konkrete råd til læsning
derhjemme eller i skolen.
Fokus er læselyst og motivation.
I dag findes den også på mange biblioteker og på
litteraturlisten til forældre hos
Dansk Videncenter for Læsning.

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

Kig forbi hjemmesiden og kontakt mig gerne, hvis…
- I mangler inspiration, sparring eller materialer - i grundskolen såvel som på
ungdomsuddannelserne.
- I får lyst til at vide mere om aktiviteterne, se billeder eller læse referencer fra
elever, lærere, forældre, konsulenter og andre fagfolk.
- I har en idé til et spændende samarbejde. Sprog & Tal i Bevægelse kan nemlig også
skræddersyes til unge og voksne.
Se bl.a. separat folder om Dansk2 i Bevægelse.

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

