Aktivitet, hvor programmet Se Lyden Interaktiv benyttes

Kære underviser.
Print og laminér nedenstående sider og klip billederne ud.
På mine kurser fortæller jeg om mulige aktiviteter.
Denne aktivitet træner elevernes skriveproces, så hvis du i din klasse benytter Se Lydens
skriveplancher, er det hertil du kan henlede elevernes opmærksomhed, når du skal vejlede dem.

Jeg forestiller mig, at klassens elever er i gang med mange forskellige aktiviteter, og at fx to elever
får opgaven om at skrive ord. Den er sjov at løse på interaktive tavle, men selvfølgelig kan den også
løses på Ipads osv.

*

Lad eleverne starte med sværhedsgraden uden
Giv eleverne et enkelt eller flere ord. De skal finde de korrekte lyde vha. Se Lydens bogstavkort.
Sørg for, at eleverne kender den korrekte udtale af ordet inden de går i gang.

Bemærk: Det vil jævnligt forekomme, at eleverne har fundet frem til de rigtige lyde til et givent
billede vha. ”forkerte” bogstavkort. F.eks. kan eleverne finde ordet ”tog” (som har to stjerner på
kortet) ved at bruge bogstavkortene t+å+u. Det er nu op til læreren at afgøre, om man vil godtage
dette svar, eller om man vil indgå i en dialog med eleverne.
Når en elev skriver ”tåu”, kan enhver læse ordet, fordi eleven har benyttet primærlydene til
ordet ”tog”.
Måske er eleverne på et sted i deres udvikling, hvor man gerne vil anspore den til at tilnærme sig
korrekt stavning. I dette tilfælde kan man spørge ind til:
- Passer jeres antal af røde bogstaver med antal klap i ordet?
- Har det været nødvendigt for jer at vende to bogstavkort om, som stjernerne antyder?
- Kender I andre bogstaver, der har lyden [å] og lyden [u]? (kig på staveplancherne).

Benyt Se Lyden Interaktiv: Makkeropgave hvor elever skriver ord ud fra billeder
Sværhedsgrad 0: Skriv flg. ord med bogstavkortene og få programmet til at sige ordet.
(Helt lydret – ingen bogstavkort skal vendes om)

is – ko – si – to – bi – ål – sol – lås – hus – bil – blå – lego

Benyt Se Lyden Interaktiv: Makkeropgave hvor elever skriver ord ud fra billeder
Sværhedsgrad 1: Skriv flg. ord med bogstavkortene og få programmet til at sige ordet.
(Ét bogstavkort skal vendes om)
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es – kam – bad – søm – due – sok – orm – hest – kniv –
flue – fjer - fisk

Benyt Se Lyden Interaktiv: Makkeropgave hvor elever skriver ord ud fra billeder
Sværhedsgrad 2: Skriv flg. ord med bogstavkortene og få programmet til at sige ordet.
(To bogstavkort skal vendes om)
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tog – dør – ost – ovn – rør – pude – brev – låge – hage –
sadel – lygte - sovs

