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Användningsområden
• grundskola
• specialundervisning

Inlärningsmål
• engelsk ordförståelse
• engelsk läsförståelse
• engelskt uttal

Read it - do it!
Art.nr. 7762-360-1

Korten
De 60 korten innehåller uppmaningar av 
olika svårighetsgrad. Eleverna ska läsa, 
förstå och utföra den uppmaning som står 
på kortet. Elever som är på väg att erövra 
ett nytt språk har ofta ett större passivt 
ordförråd än ett aktivt och med dessa kort 
handlar det framförallt om att förstå orden 
innan de används aktivt.

Användningstips
Välj alltid kort som är lämliga för just de 
elever som skall använda dem.

Låt en elev dra ett kort ur en hög, läsa upp 
det och sedan utföra uppmaningen på kortet. 

Låt en elev dra ett kort ur en hög och 
tyst läsa det utan att visa någon annan 
och sedan utföra uppmaningen på kortet. 
Beroende på elevens nivå kan sedan läraren, 
en annan elev, eller eleven själv läsa 
kortet högt för att höra meningen högt och 
kontrollera förståelsen.

Låt en grupp elever sitta tillsammans och 
turas om att dra kort, tyst läsa och utföra 
uppmaningen. De andra får sedan gissa vad 
det stod på kortet. Eleven läser upp det för 
att bekräfta eller förkasta gissningarna.

Dela upp korten i olika kategorier. Kom 
tillsammans överens om vad dessa kan 
kallas. Låt eleverna dra och läsa och utföra 
uppmaningarna och sedan lägga kortet i en 
viss kategori. Diskutera tillsammans valet 
eller låt eleven argumentera för sitt val.

Vid grupparbete kan man variera vem 
som skall dra genom att sitta i en ring och 
snurra en flaska eller penna i mitten. Den 
som spetsen pekar mot får dra ett kort.

Om eleverna vill läsa korten högt kan turen 
att läsa korten gå runt, och slumpen få 
avgöra vem som ska utföra uppmaningen.

Innehåll:
• 60 kort med uppmaningar på engelska
• 3 handledningskort på engelska
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