Ég kann leiðir til að læra að tala íslensku
Þegar ég man ekki hvernig á segja eitthvað.
Þegar ég á erfitt með að segja það sem ég vil segja.
Þegar ég skil ekki það sem er sagt við mig.
Hvað geri ég þá?

• Ég lýsi hlut eða til hvers hann er notaður.
• Ég nota orð sem hefur svipaða / líka
merkingu og orðið sem ég man ekki
(bátur / skip).
• Ég hlusta vel á þann sem ég er að tala við.
• Ég nota sömu orð og hann í svari mínu
eða spurningu.
• Ég nota látbragð, svipbrigði og leik og sýni
það sem ég er að reyna að segja.
• Ég teikna mynd af því sem ég er að reyna
að segja.
• Ég bið um hjálp / aðstoð. „Hvernig segir
maður...?“ „Hvað er þetta aftur...?“
• Ég bið þann sem ég er að tala við
að tala hægt. Ég segi: „Viltu tala hægt.“
• Ég bið þann sem ég er að tala við að tala
ekki ensku, bara íslensku. „Ég er
að læra íslensku.“
• Ég nota svipbrigði, sýni að ég skil ekki,
er spyrjandi á svipinn og segi: „ha?“

• Ég nota hvíldarorð á meðan ég er að reyna
að muna orð yfir það sem ég vil segja. Ég segi
t.d. „hérna, þarna, svona, svo, já, já, einmitt“.
• Ég tala við sjálfa/sjálfan mig á íslensku, eða
þykist tala við aðra.
• Ég undirbý mig fyrir samtöl og spái í hvaða
orð ég þarf að nota til dæmis í bakaríinu,
í sundlauginni, á bókasafninu, þegar ég tala í
síma eða þegar ég tala við kennarann minn.

Leikurinn:
Aðeins tveir spila í einu.
Notið peð eða aðra litla hluti sem leikmenn
og komið fyrir á Ég. Kastið tening og færið
leikmennina. Komi upp 1 eða 2 færið þið
leikmanninn um einn reit. Komi upp 3 eða 4
færið þið leikmanninn um tvo reiti. Komi upp
sex færið þið leikmanninn um 3 reiti. Lesið
alltaf textann sem tengist hverjum reit fyrir sig.
Ef þið lendið á reit þar sem leikmaður er fyrir,
ýtið honum þá í hringinn sem tengist reitnum.
Andstæðingurinn þarf þá að byrja þar sem
hann er staddur þegar röðin kemur að honum
að hreyfa leikmanninn sinn. Leikmaðurinn sem
kemur fyrstur í mark vinnur.

