Språkbad i naturen � SNACKA OM VÄDER! �Instruktioner
Mål: Eleverna får öva sig på småprat samt att uttrycka sig om väder.
Utrustning: kort med meningar kring väder.
Vädersnack funkar som isbrytare i de flesta situationer. I den här övningen får eleverna mingla
och snacka om väder med olika roliga uttryck. Gör gärna övningen ute i väder och vind.
Så här går det till:
• Det finns två typer av kort i spelet: kort med meningar numrerade 1-8 och kort med tankesträck.
• OBS: skriv ut de två olika slags korten på papper av olika färg, t.ex. sifferkort på blått och
tankesträckskort på gult.
• Alla elever tilldelas ett kort så att hälften får blåa/numrerade kort och hälften gula kort
med tankesträck.
• Eleverna rör sig fritt på området.
• När en elev med blått kort möter en elev med gult kort, läser eleven med det blåa kortet
upp den första meningen på sitt kort till sitt par.
• Paret med gult kort och tankesträck svarar sedan med den mening (av fyra alternativ) som
hen tycker att passar bäst som fortsättning.
• Sedan går eleverna vidare och söker sig till ett nytt par, var och en för sig.
• Eleverna med blått kort inleder alltid diskussionen och byter till följande mening på kortet
i kronologisk ordning vid varje parbyte.
• Avsluta övningen med att fundera på vilka av väderutrycken som passar ihop med dagens väder.
Tips: Avsluta med att fundera på vilka meningar som passar för att uttrycka sig kring det
aktuella vädret.
Extra: Det finns många ordspråk om väder. Känner ni de här ordspråken? Vad betyder de
egentligen? Diskutera och kolla upp vid behov. Hittar ni på flera? Går ordspråk att översätta
direkt till t.ex. finska? Varför?
• Aftonrodnad ger vacker natt, morgonrodnad ger slaskig hatt.
• Bakom molnen är himlen alltid blå.
• Efter regn kommer solsken.
• En regndroppe kommer sällan ensam.
• Går solen ner på ett ställe, går den upp på ett annat.
• Den som sår vind skördar storm.
• Vädret gör som det vill.
• Med ett par bra somrar är den här snön försvunnen.
• Anders slaskar, julen braskar.

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

Sidu vilken fin dag!
Oj vad det snöar!
Vilken härlig hetta!
Vad skönt med lite regn!
Nämen hörru, vilket oväder!
Värst vad det blåser idag!
Brr, så kallt det är!
Vilket underbart solsken!
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Vilket fantastiskt väder!
Usch vilket ruggväder det är!
Vilken skön bris!
Sicket regnväder!
Vilken läskig dimma!
Åh vilken underbar värme!
Hu så det stormar!
Huj vilket väder!
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– Tycker du det?
Jag gillar sådant här väder.

Visst är det underbart med sol!
Instämmer. Det känns riktigt rått!
Jag gillar väder och vind.
Det är härligt! Jag älskar snö!

– Ja, faktiskt! Och det är friskt
och klart i luften.
– Dessutom är det helt vindstilla!
– Man får hålla sig i hatten
om man går ut.
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Jag tror att vinden mojnar mot kvällen.
Utmärkt väder för en naturutflykt!
Och det är ishalt på vägarna!
Jag tycker att det känns uppfriskande.
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Ja! Vilken indiansommar!

–
–
–
–

Ja verkligen, och snorhalt är det också!
Det öser ner som bara den!
Jag tycker att det känns rätt så kyligt.
Ja! Vilken indiansommar!

– Härligt med friska vindar!
– Skönt att det är uppehåll!
– Säger du det? Jag tycker det är
lite väl varmt.
– Det finns inga dåliga väder,
bara dåliga kläder.
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