Læringsopplevelse for 1.-2.trinn

Engelsk
Kompetansemål:
• Stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle
instruksjoner og bruke noen høflighetsuttrykk

•
«Få ideer til hvordan du kan lære
elevene å stille og svare på spørsmål
i Pages og Puppet Pals»

Engelsk

Årstrinn
1.-2.trinn

Grunnleggende ferdigheter
Muntlige ferdigheter trenes ved å
lytte, tale og samtale om spørsmål
og svar.
Kjerneelementer
Kommunikasjon
Språklæring

Tverrfaglig tema
Folkehelse og livsmestring handler
om å forberede elevene på å
uttrykke seg muntlig på engelsk.

Stille og svare på
spørsmål

Mål
Jeg kan stille og
svare på spørsmål

Underveisvurdering
Elevene får oppleve at det å prøve seg
fram alene og sammen med andre er
en del av det å lære et språk ved å
først trene på spørsmål, før så å lage
film sammen med læringsvennen.
Lærer lytter og gir tilbake- og
fremovermelding på elevenes innleste
spørsmål og svar i Pages og Puppet
Pals.

Utstyr
Appene:
Pages
Puppet Pals Directors
Pass HD
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Forberedelse

For lærer

1. Opprett en bok i Pages
der du velger «Bøker
liggende - Tom mal»
2. Les inn spørsmål og
svar som elevene skal
lære seg

2 Inspirere og utforske
1. Snakk med elevene om hva
spørsmålene og svarene betyr
2. Tren på å lytte til og uttale
spørsmålene og svarene
sammen med elevene
3. Airdrop boka i Pages til
elevene
4. La elevene lytte og uttale
spørsmålene og svarene først
individuelt, så sammen med
en læringsvenn
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Skape
Aktivitet

Spill inn filmen på en
iPad, og bruk den andre
til å huske spørsmålene/
svarene

1. Lag film i Puppet Pals
sammen med elevene der
du setter inn to figurer og
en bakgrunn
2. Vis resultatet av filmen
3. La elevene jobbe sammen
to og to
4. Elevene velger to figurer,
en bakgrunn og spiller inn
spørsmålene og svarene
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Dele

1. La elevene få vise noen av filmene
2. Snakk med elevene om refleksjonsspørsmålene
3. La elevene AirDroppe filmene til deg slik at du kan
gi elevene muntlig tilbake- og fremovermelding på
spørsmålene og svarene de har lest inn. Tilbakeog fremovermeldingen skal si noe om hva de får
til og hva de får til bedre nå enn tidligere.

Refleksjon
Hva har du lært?
Når og hvor kan du bruke det du har lært?

«Gjennom mange år har Eplehusets utdanningsteam bygget opp en solid erfaring
og kompetanse for å kunne tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren. I tillegg
til å yte kompetanse på produkter, finansiering, tekniske løsninger og strategisk
rådgivning gjennomfører Eplehuset også pedagogisk opplæring.»

«Vi vil inspirere, øke kunnskap og danne gode
arenaer for læring. Sammen med dere ønsker vi å
tilrettelegge for at barn og elever utvikler
kompetanse for fremtidens samfunns- og
arbeidsliv!»
Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om vår pedagogiske
opplæring ved å sende epost til: skole@eplehuset.no

