
At home
• The sittingroom
• The kitchen
• The dining room
• The bedroom
• The bathroom



Beskrivelse af mit materiale samt forslag til anvendelse af det.

Rundt om den tegning, som er i midten, er der tegnet genstande, som hører til i et hjem, og i midten er der 

tegnet et værelse i et hjem. De 26 genstande går igen på alle plancherne. Dette giver god anledning til at 

snakke om, hvilket ting hører til i hvilket værelse. Noget kan jo findes i flere rum, så som stole, mens 

andet kun kan være et sted, et toilet, fx.

Vis plancherne på smartboard, så alle kan se det samme på samme tid. Plancherne har de engelske ord 

skrevet ved hver genstand. Børn hører ofte amerikansk, så nogle ord har to oversættelser. Jeg har anvendt 

britisk. De tilsvarende kulørte plancher findes også uden ordene skrevet på. Når børnene har lært ordene, 

lad dem da få de plancher, hvor der ikke står ord skrevet. De kan nu testes, om de har lært ordene. Endelig 

er der også et sæt af de samme plancher i sort/hvid, lige til at printe ud og lade børnene farvelægge og selv 

skrive ordene ved siden af tegningerne.

Sådan kan materialet anvendes:

Hæng de kulørte plancher med de engelske ord op i klasselokalet i den periode, hvor I arbejder med temaet 

”Hjemmet”. Lad børnene få plancherne i sort-hvid.

Opgave 1: Farvelæg de tegninger af ting, som hører til i et køkken. 

Opgave 2: Tegn en streg fra de nu farvelagte tegninger hen til køkkenet. Det samme gøres med de andre 

rum.

Opgave 3: Find ud af, hvor mange ting, som både kan høre til i en stue og et soveværelse, fx

Opgave 3: Lad børnene gå sammen to og to og lad dem spørge hinanden, hvilke tegninger, de har farvelagt 

og hvorfor, de har valgt lige de tegninger. Fx: Jeg har farvelagt sofaen og tegnet en streg hen til stuen, fordi 

en sofa oftest står i en stue. På sigt skal de sige disse ting på engelsk. 

Leg og bevægelse til plancherne: 

• Lad børnene efter tur mime, hvilken genstand, de tænker på. 

• Leg stoleleg.

• Lad børnene efter tur løbe op til smartboardet og kaste en blød bold på en tegning og råbe, hvad det 

rammer og løbe tilbage bag i rækken. 

Når plancherne vises på et smartboard og man ”bladrer” i dem, vil tingene rundt om stå stille, mens 

midterdelen vil ændre sig – fra stue til spisestue etc.

Der hører et vendespil til plancherne. Det består af tre tegninger til et stik: Kun tegning, tegning plus det 

danske ord og tegning plus det engelske ord. 75 brikker i alt. Vendespillet kan købes på 

www.sprogkassn.dk eller www.bubbleminds.dk i en ”Gør-det-selv”-udgave, hvor I selv klipper brikkerne 

ud og laminerer dem. Pris: kr.10,-. 

Vendespillet kan også bestilles færdiglamineret ved henvendelse til alexandra.moysey@gmail.com

Pris: Kr.120,-. Der kommer porto oveni.

Der produceres hele tiden nye planchesæt. De beskriver overordnede emner som fx ”Dyr”, ”Måltider”, 

”Beklædning”, ”Fritidsinteresser” etc. 

Følg med på www.sprogkassen.dk og www.bubbleminds.dk
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