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Språklåda - Globi
Art.nr. 7762-822-0

Innehåll
12 färglagda bildhistorier, 5-6 kort, totalt
71 bildkort 9x9 cm. Alla kort som hör till en
viss historia har samma nummer på baksidan. Historierna har olika svårighetsgrader,
men händelseförloppet är alltid tydligt.

Användningsmöjligheter
• förskola
• grundskola
• specialundervisning
• tal- och såråkgrupper
• svenska som andraspråk/sfi
Inlärningsmål
• Att kronologiskt ordna en sekvens.
• Att muntligt och skriftligt återberätta
• Att tänka logiskt
• Att utöka och fördjupa ordförrådet
• Att uttrycka sig muntligt och skriftligt
• Att öva olika grammatiska strukturer
Användningsförslag
Tal- och avlyssningsövningar:
• Beskriv och förklara bilderna i detalj.
• Lägg och berätta historien i rätt ordning.
• Återberätta händelseförloppet i en historia så att
någon annan kan förstå historien utan att se på
bilderna.
• Hitta på en passande titel för historien.
• Hitta på en fortsättning på historien.
• Täcka eller vända på en bild i en korrekt utlagd
historia och låta andra gissa vad bilden visar.
• Blanda bilderna från två historier och ordna dem
på nytt.
• Göra en historia som ett rollspel.

Skrivövningar:
• Återberätta en historia.
• Använda en historia som utgångspunkt och berätta om egna liknande erfarenheter.
• Arbeta fram dialoger för lämpliga bilder eller
skriva ner tankarna hos de olika personerna på
bilderna.
• Varje person i gruppen får en bild och skriver
ned några meningar om bilden; efteråt sätts alla
bidragen ihop till en historia.

Scenerna
1. Höstlig överraskning (6 bilder)
2. Ett litet misstag (6 bilder)
3. En knepig straff (6 bilder)
4. Den lömska vispgrädden (6 bilder)
5. Globi, den hjälpsamme inlinesåkaren (6 bilder)
6. Det är bra att vara snabbtänkt (6 bilder)
7. Två jobb på en gång (6 bilder)
8. En incident på zoologiska museet (6 bilder)
9. En störd radiosändning (6 bilder)
10. En bil för mycket (6 bilder)
11. En häst till Globi (6 bilder)
12. Det automatiska mirakeldragspelet (5 bilder)
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