
Beskrivelse af mit materiale og forslag til anvendelse 

Målgruppen er de yngste børn i engelskundervisningen og/eller børn i modtageklasserne. 

Mit materiale består af tegnede plancher, som beskriver overordnede emner som fx ”Dyr”, 

”Hjemmet”, ”Måltider”, ”Beklædning” etc. Hvert sæt består af 4-5 kulørte A4 plancher, hvor 

midterdelen forestiller fx ”bondegård”, ”Zoo”, ”skov”, ”i luft”, ”i vand”. Rundt om den tegning, 

som i disse tilfælde er i midten, er der tegnet cirka 25 dyr, hvoraf de 5 hører til på bondegården, de 

5 i Zoo, de 5 i skoven, de 5 i luft og de sidste 5 i vand. De 25 dyr går igen på alle plancherne. Dette 

giver god anledning til fx at snakke om, hvilket dyr hører hjemme hvor. Vis plancherne på 

smartboard, så alle kan se det samme på samme tid. De tilsvarende kulørte plancher findes også 

med det engelske ord skrevet ved siden af tegningerne.  

Til fire af mine planchesæt har jeg indtil videre (maj 2018) lavet tilhørende vendespil bestående af 3 

brikker til et stik: en tegning, en tegning med det danske ord skrevet og en tegning med det engelske 

ord skrevet. Altså vendespil med dyr, med ting i hjemmet, med beklædning og med 

måltider/madvarer. Brikkerne måler 5x5 cm, og Tiger-butikkerne har af og til æsker med tomme 

papbrikker. Man kan også selv lave papbrikker at skiltekarton. Eller klippe brikkerne ud og 

laminere dem.  

Jeg tager imod bestilling på at lave vendespil til andre temaer, hvis ønskes. Læs mere på 

www.sprogkassen.dk 

Hvis barnet skal lære dansk, anvend da brikkerne med det danske ord og tegningen – og 

selvfølgelig omvendt, hvis de skal lære engelsk, anvend da brikkerne med det engelske ord og 

tegningen. Lav selv et vendespil kun med ordene, hvor det danske ord danner stik med det samme 

ord på engelsk. Spillet kan selvfølgelig også spilles, så der skal tre brikker til et stik. Hver gang man 

vender en brik med et ord på, skal ordet siges højt – først af læreren, og med tiden selvfølgelig af 

barnet selv.  

Når børnene har lært ordene, lad dem da få de plancher, hvor der ikke står ord skrevet til en lille 

test. Lad dem igen gå sammen to og to og snakke med hinanden om dyrene i skoven, i zoo, på en 

bondegård, i luft i vand.  

Endelig er der til hvert tema også et sæt af de samme plancher i sort/hvid, lige til at printe ud og 

lade børnene farvelægge og skrive ordene. 

Sådan kan materialet anvendes: 

Hæng de kulørte plancher med de engelske ord op i klasselokalet i den periode, hvor I arbejder med 

de forskellige temaer. Lad børnene få plancherne i den sort/hvide udgave én ad gangen, fx den med 

dyrene og tegning af en skov i midten.  

Opgave 1: Farvelæg de tegninger af dyr, som hører til i skoven.  

Opgave 2: Tegn en streg fra de nu farvelagte tegninger hen til skoven.  

Opgave 3: Lad børnene gå sammen to og to og lad dem spørge hinanden, hvilke tegninger, de har 

farvelagt og hvorfor, de har valgt lige de tegninger. Fx: Jeg har farvelagt ræven, fordi den bor i en 

skov. På sigt skal de sige disse ting på engelsk.  

 

Leg og bevægelse – et par eksempler:  

• Lad børnene efter tur mime de dyr, som bor i skoven.  

• Lad børnene efter tur løbe op til smartboardet og kaste en blød bold på en tegning og råbe, 

hvad det rammer og løbe tilbage bag i rækken.  

• Læg to bunker diverse ens tøjgenstande foran to børn og lad dem konkurrere om, hvem der 

først kan få alt tøjet på og de samme tøjgenstande af igen, så bunken ligger klar til næste 

barn i rækken. Dette kan laves til en slags stafet. De skal samtidigt sige, hvad de tager på.  

• Tag på udflugt i byen, ud på landet, hen til en strand, hen til en skov og hen til en legeplads i 

den periode, I har om disse steder i engelsk. 


