Till läraren
Palin Svenska som andraspråk - Bas utgår från Lgr 11 och det centrala innehållet läsa och skriva i svenska som andraspråk, men syftar även till
att koppla ihop innehållet med tala, lyssna och samtala.
Boken utgår också från målen för nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk:
“Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet.
Jag kan presentera mig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och jag kan själv svara på liknande
frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa mig.”
Både denna Palinbok och den tillhörande arbetsboken riktar sig mot den tidiga delen under inlärningen av det nya språket. Här arbetar eleven med
de svenska bokstavsljuden, siffror och tal 0-100, en/ett, ordbilder på vardagliga substantiv, verb och personliga pronomen samt enkla fraser med
utgångspunkt i presentation av sig själv och frågor.
Varje nytt begrepp introduceras genom ren igenkänning av bokstäver och ordbilder kopplade till illustrationer. Senare övningar baseras på de redan
kända ordbilderna och begreppen. Rubriker och instruktioner läses och förklaras med fördel av modersmålsläraren innan övningen startas.
Till denna Palinbok finns en arbetsbok med lite svårare övningar, varför eleverna efter arbete med Palinboken kan fördjupa sina kunskaper där.
Givetvis går det också att använda varje bok fristående.

Lycka till!

Kopieringsförbud
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden
utöver vad som anges i avtalet om kopiering i skolorna, (UFB 4).
Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän
åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli
skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.
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