Við kunnum
að kenna

íslensku

Við...

... notum líka
íslensku
þegar við
notum
ensku.

... segjum
hlutina
saman í kór.

... teiknum til
að útskýra
mál okkar.

... hlæjum
saman að
mistökum
okkar.

Þetta eru aðferðirnar
sem við notum
til að gera okkur skiljanleg

... endurtökum
á réttan hátt í
stað þess að
leiðrétta.

í samskiptum við þá
sem eru að læra íslensku.
... tryggjum að
gagnkvæmur
skilningur sé
til staðar.1

... notum
íslensku og
hvetjum aðra
til þess.

... bjóðum
upp á val.2

... komum
skilaboðum
beint til
viðkomandi.

Ratarðu?

... notum
svipbrigði,
líkamstjáningu,
og talmálið.

Farðu kringum landið
og giskaðu á

... kinkum
kolli, brosum,
bendum.

hvað staðirnir heita.
Lærðu nýja aðferð
á hverjum stað.

Comenius Regio SPICE verkefnið

... notum
sjónrænar
stoðir í
umhverfi
okkar.

... erum
þolinmóð og
gefum okkur
tíma til að
hlusta.

... teljum upp
að fimm á
meðan við
bíðum eftir
svari.

... kunnum
að umorða
og einfalda
mál okkar.

... tölum skýrt,
á eðlilegum
hraða og ekki
of hátt.

vegur
ferja

1

Við segjum ekki skilurðu mig? Heldur spyrjum við: Hvað sagði ég? Hvað meinti ég?

2

Við spyrjum ekki hvað viltu? Heldur bendum við og spyrjum: Viltu kaffi eða viltu te? Viltu vatn eða viltu mjólk?

Við kunnum að kenna íslensku
Þetta eru aðferðirnar sem við notum til að gera okkur
skiljanleg í samskiptum við þá sem eru að læra íslensku.

• Við tryggjum að gagnkvæmur skilningur sé til
staðar. Við segjum ekki „Skilurðu mig?
Heldur spyrjum við: „Hvað sagði ég? Hvað
meinti ég?“
• Við bjóðum upp á val. Við spyrjum ekki
„Hvað viltu?“ Heldur bendum við og spyrjum:
„Viltu kaffi eða viltu te? Viltu vatn eða
viltu mjólk?“
• Við segjum hlutina saman í kór.
• Við notum líka íslensku þegar við notum
ensku.
• Við notum íslensku og hvetjum aðra til þess.
• Við teiknum til að útskýra mál okkar.
• Við hlæjum saman að mistökum okkar.
• Við endurtökum á réttan hátt í stað þess
að leiðrétta.
• Við notum sjónrænar stoðir í umhverfi okkar.
• Við notum svipbrigði, líkamstjáningu
og talmálið.
• Við tölum skýrt, á eðlilegum hraða og ekki
of hátt.
• Við kunnum að umorða og einfalda mál okkar.
• Við teljum upp að fimm á meðan við bíðum
eftir svari.
• Við erum þolinmóð og gefum okkur tíma
til að hlusta.
• Við kinkum kolli, brosum og bendum.
• Við komum skilaboðum beint til viðkomandi.

Leikurinn:
Aðeins tveir spila í einu. Þeir nota penna
með mismunandi bleki (rautt/blátt).
Notið peð eða aðra litla hluti fyrir leikmenn.
Veljið byrjunarstað og skráið á línuna hvað
þið haldið að staðurinn heiti. Kastið tening
og ferðist á milli staðanna á kortinu og reynið
að lenda á stað sem ekkert nafn hefur verið
skrifað við. Getið upp á hvað staðurinn heitir
og skrifið nafnið á línuna. Lesið líka alltaf
textann um leiðir til að kenna íslensku sem
er á hverjum stað fyrir sig.
Þegar búið er að skrá heiti allra staðanna er
Íslandskortið skoðað til að ganga úr skugga
um að nöfnin séu rétt. Leikmaðurinn með
flest rétt svör vinnur.

