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Modul 26
Mål:
- lære aktuelle språkfunksjoner for å uttrykke synspunkter, holdninger og følelser
- få et mer utvidet, nyansert og presist tegnforråd og større spekter av grammatiske strukturer
- få økt forståelse for språk og språkbruk i ulike sakprosatekster
Emne
Arbeidsmåte
Presentasjon 1
Skolerelaterte emner
Med utgangspunkt i foreldrenes ønsker (modul
25) og aktuelle temaer som lærerne ved
senterskolene planlegger til barnas deltidskortidsopphold.
Samfunnsfag:
Kommunikasjonsøvelser
- oppdagelsesreiser
26-P1a: Regnestykke
Matematikk:
26-P1b: Bingo
- geometri, brøk, statistikk
26-P1c: Konkurranse
Presentasjon 2
Land/by/steder
- Tegndanning: Polymorfemiske tegn
Kommunikasjonsøvelser
Makt og styreformer
26-P2a: Sant eller usant?
Industriland, utviklingsland, u-hjelp
26-P2b: Spill
Sosial velferd
Skolesystemer i ulike land f.eks. Japan vs.
Norge
Tegnspråktekster
- Tegndanning: Flermorfemiske tegn

Avlesning og egenproduksjon

Materiell/kilder
Skolebøker, oppslagsverk, billedmateriell,
konkreter og transparenter og kart

Regneoppgaver
Bingobrett med matteoppgaver
Målebånd
Plakater, brosjyrer fra reisebyrå, transparenter
Avisutklipp, bøker, film, video
Tekstkort
Spill: Utgave av ”Geni”- spillet

Tegnspråktekster og skriftlige tekster som har
et innhold som samsvarer med modulens
emner.

FORSLAG TIL ARBEIDSMÅTER
MODUL 26
Presentasjon 1: Skolerelaterte emner
Lag en presentasjon av de emner som er blitt foreslått av foreldre og
lærere. Knytt kommunikasjonsøvelser til noen av emnene slik at
foreldrene får være språklig aktive. Husk å få inn forslag til innhold
til skolerelaterte emner i modul 28.
Hvis matematikk er et aktuelt fag, kan kanskje disse øvelsene være
relevante:
Kommunikasjonsøvelser:
26-P1a: Regnestykke: Finn geometrioppgaver fra en regnebok.
Foreldrene skal jobbe parvis sammen. Alle foreldrene får den samme
oppgaven. Benytt linjal, gradskive og passer. Den ene skal instruere
den andre til å utføre en regneoppgave. Ser alle oppgaveløsningene
like ut? Deretter bytter de.
26-P1b: Bingo: Lag bingobrett med ulikeregnestykker i stedet for
tall. Lærer leser opp regnestykker og foreldrene krysser av på sine
brett.
Når en forelder har fått bingo kontrolleres brettet ved at han/hun sier
hvilke regnestykker som står på brettet.
26-P1c: Konkurranse: Benytt målebånd. Foreldrene skal jobbe
sammen parvis, og de skal måle på hverandre. Hvor lang er nesa,
hvor langt er håret, hvor høy er personen, hvor lang er armen, hvor
lang er tommelen? Deretter legges alle nesemålene sammen osv.
Hvor lang nese har gruppa? Hvor mange meter foreldre er det i
gruppa osv.

Presentasjon 2: Land/by/steder
- Grammatikk: Tegndanning: Polymorfemiske tegn
Gjennom anbefalt materiell/kilder presenteres emnene. Land, by og
steder.
Kommunikasjonsøvelser:
26-P2a: Sant eller usant? Lag kort med ulike påstander om
forholdene i i-land og u-land. Sitt i en ring. Alle får et påstandskort
og forteller påstanden. Resten av gruppen skal avkrefte eller bekrefte
påstanden.
26-P2b: Spill ”Geni”: Følg spillereglene
Tegnspråktekster
- Grammatikk: Tegndanning: Flermorfemiske tegn
Avlesning: Gi varierte oppgaver til arbeidet i språklaboratoriet, både
av innholdsmessig og grammatikalsk karakter.
Egenproduksjon: Gi varierte emner knyttet til modulens sjanger.
Oversetting av skriftlige tekster: Innholdet i sakprosatekstene skal
være fra modulens emner.

