
Innehåll:
• 48 kort i formatet 12x8,5 cm. Korten är
 indelade i sex grupper om 8 kort och är
 färgkodade längst ner på korten.
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SICA Läromedel

Användningsområde: 
Förskola, grundskola, grundsärskola, 
specialundervisning, tal- och språkgrupperi 
olika former, logopedi.

Inlärningsmål
• kategorisera
• uttrycka sig muntligt och skriftligt
• utöka och fördjupa ordförrådet
• kunna beskriva så andra förstår
• kunna lyssna och förstå • öka arbetsminne och koncentration
• utveckla iakttagelseförmågan • utveckla förmågan att ställa och svara på frågor

Användningsförslag

Lägg ut ett antal kort synligt. Pedagogen 
benämner ett kort och eleven tar upp 
det.

Håll upp ett antal kort i en kategori och 
be eleven säga det föremål som visas.

Samtala om hur de olika sakerna hör 
ihop och gruppera dem på olika sätt.

Associera bilderna till olika verb dvs vad 
man kan göra med dem.

Ta ett kort, beskriv det och låt någon 
gissa vad det föreställer.

Kims lek: Lägg ut några kort, låt eleven 
titta på dem en stund, ta sedan bort ett 
när eleven blundar. Vilket kort försvann?

Spela memory med kort som tillhör 
samma gruppering. 

Gör gåtor kring bilden eller lek 20 frågor 
om vilket föremål det är.

Vad ska bort? Lägg ett kort som avviker 
från de andra i en grupp och diskutera 
vilket det kan vara.

Koppla bilderna till sammanhangen där 
de används och låt eleven plocka rätt 
kort för att t.ex. åka på semester eller ha 
på sig på vintern.

Välj ut ett antal kort med olika färger 
eller mönster och beskriv något av dem. 
Låt eleven plocka rätt kort och benämna 
det.
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Korten

Instrument
1. Saxofon
2. Fiol
3. Trumpet
4. Dragspel
5. Trumset
6. Gitarr
7. Flygel
8. Trumma

Djur
9. Höna
10. Ko
11. Hund
12. Kanin
13. Får
14. Get
15. And
16. Gris

Badrummet
17. Tvål
18. Handdukar
19. Tvättsvamp
20. Tvål med tvålkopp
21. Hårfön
22. Kam
23. Hårborste
24. Tandborstar/tandkräm

Leksaker
25. Nallebjörn
26. Docka
27. Boll
28. Snurra
29. Trehjuling
30. Kasperdocka
31. Servis
32. Robot

Fordon
33. Scooter
34. Buss
35. Lastbil/Långtradare
36. Tåg
37. Bil
38. Motorbåt
39. Flygplan
40. Helikopter

Kläder
41. Skor
42. Mössa
43. Strumpor
44. Tröja
45. T-shirt
46. Jacka
47. Klänning
48. Byxor/Jeans


