ARBEIDSBOK ALFA - SÅ GØY!
Arbeidsboka til dataprogrammet Migranorsk Alfa – Så gøy! er laget
for deltakere som har knekt lesekoden og som trenger mye lesetrening.
Alle bilder i boka er i farger og er hentet fra programmet.
Boka består av ni ulike typer arbeidsoppgaver som går igjen. Tre eksempler finnes nederst på siden. Boka har totalt 140 sider.
Forslag til arbeidsmetodikk er trykket bakerst i boka.

EKSEMPEL

BESTILLING OG PRISER
Bestilling kan gjøres på e-post: bestilling@migranorsk.no
eller pr. telefon: 23 30 24 23
Pris pr. bok, kr. 240
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www.fagbokforlaget.no

MIGRANORSK ALFASPILL
Til dataprogrammet Migranorsk Alfa, er det også utviklet spill
hvor man skal koble bilder og ord innenfor følgende kategorier:

•
•
•
•
•
•

Mennesker og dyr
Matvarer og kjøkkenredskaper
Klær, utstyr og transportmidler
Hus og innredning
Klokke og tall
Enkle setninger

Det er å koble ord og bilder gir brukerne god lesetrening og øvelse i forståelse.
Deltakerne begynner med startkortet. De leser et ord eller en enkel, liten
setning og finner bildet som passer. Så leser de neste ord eller setning og
finner bildet. Slik fortsetter de til alle kortene er brukt opp – som i Domino.
Spillene kan spilles mange ganger. Deltakerne kan jobbe to og to sammen
eller alene.
Det er til sammen utviklet 42 spill. Hvert spill består av ti brikker, inklusiv et start- og et
målkort. Spillene passer godt i forhold til «jeg kan» pedagogikken. Ideer til bruk følger
med.
Målgruppe: Deltakere på spor 1 – som har knekt lesekoden, og på spor 2 og 3 helt i
starfasen på norskopplæringen. Dette er en motiverende og annerledes måte å lære
norsk på.
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BESTILLING
•
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e-post: bestilling@migranorsk.no
telefon: 23 30 24 23

Bildet over viser ett spill. Det er 42 slike spill i en pakke. Pris kr. 1 500
Spillene er utviklet av Marit Vestmoen Nilsen i samarbeid med Migranorsk.
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