JAG TAR BUSSEN
Ord och fraser

Tillbehör

Fordon, verb
Hur tar du dig till skolan?

• bildkort (tre av var): promenerar,
cykel, buss, spårvagn, metro, bil, tåg,
hem, skola, badstrand

Jag går/cyklar.

• självhäftande lappar för namnskyltar

Jag tar bussen/tåget/spårvagnen/
bilen/metron

• ordlista att ta med hem

Jag tar bussen hem/till skolan/till
badstrande

LEKTIONENS STRUKTUR
HÄLSNINGAR
Deltagarna sitter i en ring och språkguiden och assistenten hälsar på deltagarna. Språkguiden och assistenten säger ”Hej, jag är…”. Deltagarna hälsar och säger sina namn i tur
och ordning. Alla skriver sitt namn på en lapp och fäster den på sin axel.

MÅL

Idag lär vi oss säga ”Jag tar bussen till skolan.”

ORDROBOTEN
Demonstrera användningen av ordroboten. Språkguiden visar assistenten ett av korten
(bussen), men tvekar lite. Assistenten fungerar som ordrobot och ställer sig bakom eller
bredvid språkguiden med handflatan uppåt. Språkguiden rör vid handflatan och då
hjälper ordroboten och säger “bussen”. Sedan upprepar språkguiden ordet och visar
därefter med en handgest att alla ska upprepa: “bussen”.

UPPREPA ORD OCH FRASER
Språkguiden visar bilder på olika fordon. Bilderna visas ett i sänder och språkguiden
säger vad som finns på bilden, t.ex. “bussen”. Sedan visar språkguiden med en handgest
att alla ska upprepa“bussen.”

ÖVA DIALOGER
1. Alla bilder läggs i en hög. Språkguiden frågar assistenten: “Hur tar du dig till skolan?”
Assistenten tar en bild från högen, visar upp det och svarar: “Jag tar...”. Sedan frågar
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språkguiden följande deltagare “Hur tar du dig till skolan?” Alla deltagare får turvis ta
upp ett kort och svara: “Jag tar...” Assistenten fungerar som ordrobot och ställer sig alltid
bakom den deltagare som står i tur att svara.
2. Assistenten frågar nästa deltagare “Hur tar du dig till skolan?” och hen svarar “Jag
tar...” Varje deltagare får turvis fråga den som är följande i tur, och hen svarar och visar
upp sitt kort: “Jag tar...” Assistenten återgår till rollen som ordrobot och ställer sig alltid
bakom den deltagare som står i tur att tala. Språkguiden och assistenten berömmer
deltagarna: “Bra!”

VART SKA DU?
Språkguiden visar bilder på olika platser och säger vad som finns på bilden t.ex. “hem/
skolan/badstranden”. Bilderna visas en i sänder. Sedan visar språkguiden med en handgest att alla ska upprepa. “hem”. Alla ord upprepas.
Språkguiden visar upp två lappar åt gången: “Jag tar bussen hem”. Sedan visar språkguiden med en handgest att alla ska upprepa. “hem”. Olika kombinationer upprepas.

UPPREPA DIALOGEN
1. Alla bilder läggs i en hög. Språkguiden frågar assistenten: “Hur tar du dig till skolan?”
Assistenten tar en bild från högen, visar upp den och svarar: “Jag tar... till...”. Alla deltagare får turvis ta upp två kort och svara: “Jag tar... till...” Assistenten fungerar som ordrobot och ställer sig alltid bakom den deltagare som står i tur att svara. Språkguiden och
assistenten berömmer deltagarna: “Bra!”
2. Deltagarna har fortfarande korten från föregående övning. Assistenten börjar med
att visa upp sitt plats-kort och fråga språkguiden “Hur tar du dig till...?”. Språkguiden
visar upp sitt fordon och svarar: “Jag tar... till...” Alla deltagare får turvis fråga den som
är följande i tur, som svarar och visar upp sitt kort: “Jag tar...till...” Assistenten återgår
till rollen som ordrobot och ställer sig alltid bakom den deltagare som står i tur att tala.
Språkguiden och assistenten berömmer deltagarna: “Bra!”

TACK FÖR IDAG: VAD LÄRDE VI OSS IDAG
Språkguiden delar ut ordlistan till deltagarna. Alla ord
och fraser upprepas ännu en gång. Alla tackas med
en gemensam applåd.

BERÖM, TACK OCH HEJDÅ!

Upp & Repapassens
videomaterial
finns här:
helsinki.fi/upprepa
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ORDLISTA
Jag tar bilen till Helsingfors.

Jag tar tåget hem.

Jag cyklar till skolan.

Jag tar metron hem.

Jag tar bussen till Helsingfors.

Jag går till skolan.

28

