Materialet kan
användas om
och om igen.

Paket Grundsärskola åk 1–9

Materiallåda
Utvecklat speciellt för
målgruppen

Övningar
Eleverna kan arbeta samtidigt och tillsammans
med övningarna, oavsett kunskapsnivå
14
Hur tecknar
man katt?

Start/mål

13
Vad rimmar på
hus?

12
Räkna till
fem.

1
Bokstavera
ditt namn.

– kreativt, engagerat och kul

Språkspelet

2
Vilken färg
har cirkeln?

3
Säg/teckna
bokstaven
R

5
Gå ett steg
tillbaka.

6
Rimma på
katt.

7
Hur låter en
uggla?

- kreativt, engagerat och kul!

10
Vilken bokstav
börjar ditt namn
på?

9
Säg ett djur.
4
Vilken
veckodag är
det idag?

Instruktions lmer
lmer för pedagog
och elev

Språkklubben
11
Vilken månad
börjar året
med?

Byt ut grönsaker mot
godis i skolan

Barn ska själva välja
när de börjar skolan
på morgonen

Mobiltelefoner ska
vara tillåtna i skolan

Alla skolor borde ha
en egen pool

Läxor borde
avskaffas

Skolan borde
vara frivillig

Inga djur borde leva
i fångenskap

Barn i svenska skolor
borde ha skoluniform

Berätta en saga
om ett troll

Förklara varför
ketchup är nyttigt

Beskriv fantasidjuret
bullar

Prata om
melodifestivalen

Förklara varför inga
barn får äta godis

Berätta om en
köttätande växt

Beskriv den vackraste
platsen på jorden

Beskriv ditt drömjobb

Start

Mål
© Språkklubben

8
Slå ett
extra kast.

Lärarhandledning

© Språkklubben

av Emma Brandberg, Marie Eneqvist och Annika Faxander

Inledning

Genom Språkklubben vill vi stimulera till att använda
bokstäver, ord och berättande på ett lekfullt och kreativt sätt!
Språkklubben Grundsärskola är speciellt framtagen för
grundsärskolans årskurs 1–9 och används för elever som läser
såväl ämnen som ämnesområden. Paketet består av
instruktions lmer, en materiallåda och en lärarhandledning med
övningar med direkta kopplingar till förmågor och det centrala
innehållet från läroplanen för grundsärskolan. Produktionsstöd
till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM).

MATERIALLÅDA
INKL LÄRARHANDLEDNING
Materialet i lådan är tänkt att kunna
användas om och om igen med olika
elevgrupper. Materialet är noga
utvalt och testat.

Vad ingår i Språkklubbens paket?

• Lärarhandledningen innehåller tolv olika övningar.
Övningarna har tre nivåer och är markerade med symboler
som hänvisar till olika svårighetsnivåer. Tanken med de olika
nivåerna är att övningarna ska kunna passa grundsärskolan
från 1–9 och kunna anpassas efter elevernas individuella
förutsättningar samt att alla elever i gruppen kan arbeta med
samma övning.

Kostnad:
Materiallåda för 6 elever,
lärarhandledning och
instruktions lmer
7 000 kr

• Instruktions lmer visar hur de olika övningarna görs. Tanken
är att eleverna själva eller tillsammans med en pedagog tittar
på lmen innan man gör en övning.

• Materiallådan med allt praktiskt material är anpassad för sex

– kreativt, engagerat och kul

elever och kan användas om och om igen.

• Samtliga elever i gruppen kan arbeta samtidigt och
tillsammans med materialet oavsett kunskapsnivå.

• Lärarhandledningen är framtagen av Emma Brandberg och
Lotta Rangne samt bearbetad av pedagoger från
Södermalmsskolans Grundsärskola. Pedagogerna har provat
alla övningar tillsammans med sina elever och kommit med
förslag på anpassningar.
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Kontakta oss för mer information: www.kunskapsklubbar.se • info@kunskapsklubbar.se
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Kreativt,
engagerat
och kul

