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Författare: Patricia Sagner
Ämne: Sv/so/no/ma
Kursmål: Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret:
Beträffande tal och samtal, kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner och kunna
samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder
genom att ställa frågor.
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret; Eleven skall förstå och själv
kunna använda det svenska språket i tal och skrift i de olika situationer eleven ställs inför.
Skolår: 3-6
Promenad med frågor
Gör så här:
Inför promenaden ställer eleverna upp 2 och 2 (eller en och en, beror på promenadens längd
och eleverna). Eleverna ska ställa frågor till varandra. Första paret/personen går 35 steg,
stannar och väntar in nästa par/person som kommer. När nästa par/person är där ställer
första paret/person sin första fråga på pappret. Det andra paret/personen svarar om de kan
och går sedan vidare 35 steg. De stannar och väntar på par/person nummer tre för att ställa
sin första fråga till de/den. Så fortsätter man ända tills man är framme , tills frågorna är slut
eller tills man är nöjd. På detta sätt rör man sig medan man lär sig. Det går att använda inför
ett nytt tema område, för att botanisera vad eleverna redan kan. Det kan vara efter ett
arbetsområde, som avslutning, ett "gående, muntligt prov".
Mina uppgifter är mer allmänna men också personliga t.ex. "När fyller er lärare Kristina år?".
Ex. på Frågekorten:
1.Nämn ett djur som byter färg på vintern.
2.Vet du vem Kevin Borg är?
3.Kan du presentera dig på engelska?

1.Kan du säga 3 substantiv?
2.Vad blir 5 x 5?
3.Vad blir naturrutan baklänges?

1.Vad blir differensen av 120-90?
2.Vad är kattfot ?
3.Vad är sirap baklänges?

1.Vad blir produkten av 3 x 9?
2.Nämn en av skolans regler.
3.Vad blir summan av 15 + 5?
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1.Vad tillåter allemansrätten?
2.Säg 2 djur på engelska.
3.Räkna ihop summan av din och din kompis skostorlek.

1.Vad tillåter inte allemansrätten?
2.Säg 3 bilmärken.
3.Varför firar vi jul?

