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Språkspel - Ansiktsuttryck
Art.nr. 7763-712-7

Innehåll:
• 30 färgbilder i storleken 24 x18 cm
• 30 kort med färgbilder, storlek 7 x 8 cm
• 6 dubbelsidiga spelplaner, 24 x 18 cm
• 6 runda markörer med ritade illustrationer
(pictogram), 6 cm i diameter.
Ålder: från 3 år

Upptäcka materialet
Bilderna visar fem olika barn som alla uttrycker sex olika sinnesstämningar:
leende, skrattande, ledsen, arg, äcklad,
överraskad.
• Välj ut några ansiktsuttryck. Be barnen
beskriva bilderna en i taget och jämför hur
de olika personerna på bilderna ser ut.
• Uppmärksamma barnen på vikten av t.ex.
huvudets, ögonens, munnens läge för de
olika sinnesstämningarna så som glädje
(ler) eller äckel (grimas).
• Fråga barnen i vilka situationer de själva
skulle känna den sinnesstämning varje
kort visar:
“När är du arg?” “När är du ledsen” “Hur
syns det här i ditt ansikte?” “Varför?” “Hur
ser du ut när något är äckligt?” etc.

Användningsområden
•
•
•
•

förskola
särskola
tal- och språkträning
terapi

Inlärningsmål
• Observera och beskriva ett ansiktsuttryck
• Utveckla ordförrådet
• Förstå och använda korrekt vokabulär
• Uttrycka och jämföra olika ansiktsuttryck
och känslor

• Låt ett barn ta ett kort utan att visa de
andra och låt ett eller två andra barn
gissa vilket uttryck kortet har genom att
fråga saker som: “Är munnen öppen?”
“Är ögonbrynen rynkade?” etc.
• Uppmuntra barnen att upptäcka och
uttrycka andra känslor, t.ex. rädsla och
avudsjuka.
• Låt barnen uttrycka olika känslor framför
en spegel.
• Lär barnen att känna igen och benämna
de olika ansiktsuttrycken på både korten
och sina klasskamrater.
Sorteringsövning
Idenfitiera och benämn uttrycken på pictogramkorten. Sortera bilderna efter dessa.
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Lottospel
1. Spel med ett ansiktuttryck
Dela ut spelplanerna med ett ansiksuttryck
uppåt.
Blanda korten och lägg dem i en hög med
bilden uppåt.
Låt barnen i turorning ta ett kort, identifiera det och benämna ansiktruttrycket.
Om kortet passar på barnets bricka läggs
det där. Om det inte passar läggs kortet
tillbaka i högen och det är nästa barns tur.
Den första som samlar fem olika barn med
samma ansiktsuttryck på sin bricka har
vunnit.

2. Spel med sex ansiktuttryck
Dela ut spelplanerna med sex olika ansiktsuttryck uppåt.
Spela som lottospel 1.
Den här gången ska sex olika ansiktsuttryck läggas på brickan.
Bestäm eventuellt innan om det ska krävas
fem olika barn på bilderna, eller max två av
varje.

Ytterligare aktiviteter
Hitta välkända serier och tecknade figurer på biblioteket och benämn deras uttryck.
Förklara hur de syns i ansiktena.
Gör en fotosamling av ansiktsuttryck i klassen, en för glad, en för ledsen etc.
Gör pussel av ansikten med barnens foton genom horisontella remsor.
Rita bilder med och utan specifika ansiktsuttryck.
Gör ansikten i lera med ögon, näsa, ögonbryn etc.
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