
Introduksjon til språket (tegn en og en tegning på tavla) og spør: hva er dette? Fortell svarene etter hvert. Øv uttale hvis 
nødvendig

1.

Tørk av tavla (eller rens hvis du bruker elektronisk). Fortell om du vil høre om de kan huske bildene. Si de 8 setningene ( i ny 
rekkefølge) og be elevene om å tegne bildene på et ark eller i arbeidsboka.

2.

Nå skal elevene skrive de 8 setningene på et eget ark eller på egen side i arbeidsboka). Her trenger de kanskje hjelp - her kan 
du gå rundt og se om de skriver korrekt.

3.

To og to elever tester hverandres hukommelse når det gjelder språket. De peker på bildene og spør annenhver gang: Hva er 
dette? (What's this?) - og den andre må kunne svare helt korrekt.

4.

Dette er et opplegg som passer bra i språkfag (f.eks engelsk) hvor det både handler om uttale, forståelse og ikke minst korrekt 
bøying av verb (-ing-form på engelsk spesielt i denne demoen). Samtidig er det en morsom aktivitet - i alle fall synes jeg det, 
og det kunne være spennende om man finner nye tegninger også som kan deles med meg og andre. Det er synd jeg har glemt 
mange av de vi lagde på skolen (for det begynner å bli ganske lenge siden etter hvert). Tipset er hentet fra teflclips.com - hvor 
du også finner en pdf med samme innhold som jeg har skrevet under.

A Mexican frying an egga.
A Mexican riding a bikeb.
A Mexican playing the trumpetc.
A giraffe walking past a window (it's the Mexican's day off)d.
A Mexican visiting Egypte.
A Mexican having a bathf.
2 Mexicans kissingg.
A koala clibing a tree (it's the giraffe's day off)h.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=xadIrfHOnxoDrodletegninger (språkfag)
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