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De flesta barn älskar historier om djur. Många har djur
hemma och gillar att prata om dem. Berättelserna i den
här lådan är en bra bas för att locka fram det intresset
och skapa grund för en mångsidig språkträning.
Passar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
specialundervisning, sva och undervisning i främmande
språk.
Innehåll
• 74 kort 9x9 cm uppdelade på 17 berättelser med
3-6 kort i varje berättelse. Korten är numrerade på baksidan.
Inlärningsmål
• Igenkänning och rekonstruktion av händelseförloppet i en historia.
• Förståelse och beskrivning av bilder.
• Träna logiskt tänkande.
• Muntlig och skriftlig framställning.
• Uttökat ordförråd.

Berättelserna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krax, den kloka korpen - 5 bilder.
Mata fiskarna - 4 bilder.
En fyrbent tjuv - 4 bilder.
Didi vill också följa med - 4 bilder.
Jag heter Emma - 6 bilder.
Igelkott vid lägerelden - 3 bilder.
En spindel i köket - 4 bilder.
Kanin på vift - 6 bilder.
Bernard på vandring - 6 bilder.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ett regnigt zoobesök - 4 bilder.
Hungriga fåglar - 5 bilder.
Sälungar - 4 bilder.
Den envisa geten - 5 bilder.
En törstig labrador - 3 bilder.
Kanin och katt - 5 bilder.
Marsvinet Felix - 3 bilder.
En vacker fjäril - 3 bilder.

Användningsförslag

Förslag till skrivövningar

• Lägg och berätta en sekvens i ordningsföljd.

• Skriv en berättelse med stöd av bilderna.

• Beskriv och kommentera varje bild
individuellt.

• Skriv om egna erfarenheter baserad på en
av sekvenserna.

• Beskriv en specifik person, miljö eller
situation på någon av bilderna.

• Skriv en dialog till en berättelse.

• Prata om hur de olika peronerna på bilderna
tänker.
• Prata om egna djur hemma eller liknande
upplevelser.
• Prata eller diskutera om olika djur, hur de
lever, vad de äter etc.
• Använd endast bilderna som beskriver
början av en hiistoria. Berätta sedan en egen
fortsättning och slut.
• En eller ett par av bilderna vänds upp och
ner. Vad finns händer på den/dem?
• Hur skulle det kunna forsätta efter sista
bilden?

• Skriv ner vilka tankar personerna på en bild
eller i en berättelse kan ha.
• Strukturera upp berättelsen. Svara på
frågorna:
Vem?
Var?
Vad?
När?
Varför?
• Dela upp en berättelse i flera stycken. Var
och en skriver sedan vad som händer på
en eller ett par av bilderna. Lägg texterna i
ordningsföljd och läs sedan hela berättelsen.

• Berätta om en berättelse för de övriga utan
att de ser bilderna.
• Hitta på egna passande titlar.
• Blanda bilderna från två eller flera sekvenser
och hitta tillsammans rätt ordning igen.
• Gör rollspel av berättelserna.
En del av det ovanstående går givetvis också
att göra skriftligt.
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