Undervisningsopplegg - Salto

Muntlig kommunikasjon:
Snart 17. mai – slik kan du enkelt planlegge og framføre en tale
Det nærmer seg 17. mai – dagen for de store ord. En tale for dagen trengs både i by og
bygd. Følgende aktivitet gjør elevene kjent med talen som sjanger, samtidig som de
får nyttig trening i å planlegge og gjennomføre et muntlig arbeid.

Mål fra læreplanen i norsk, etter 7. trinn:
Elevene skal uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen.
Forberedelser:
 Gule lapper som elevene skal skrive på.
Tidsbruk:


To timer, fordelt på to dager (Forslag: Bruk en time på fase 1–4 på dag 1, og en
time på fase 4 og 5 på dag 2). (Elevene kan gjerne få i oppgave å øve på talen
hjemme.)
Tips til gjennomføringen:



I fase 1–3: Her kan elevene arbeide i par.
I fase 2: Her er det lurt å ha noen oppslagsbøker eller internett tilgjengelig.

Forarbeid:
Del tavla i tre med overskriftene «17. mai-ord», «Historiske fakta» og «Våre tradisjoner». Dette skal
bli ordbankene elevene bruker i skriveprosessen. Alternativt kan flipp-over-ark henges opp og brukes
på samme måte.

Gjennomføring:
Fase 1: Lag klassens «17. mai-ord» – ordbank
Hvilke ord forbinder dere med 17. mai? Elevene skriver ord på gule lapper (ett ord på hver lapp).
Ordene plasseres i ordbanken «17. mai-ord». Sorter ord som naturlig hører sammen, i samme område
(for eksempel is og brus). Like ord plasseres oppå hverandre.
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Fase 2: Lag klassens «Historiske fakta» – ordbank
Skriv faktasetninger på gule lapper (en ny lapp for hver faktasetning). Hvert par kan skrive flere lapper
om de vil. Plasser lappene ordbanken «Historiske fakta». Sjekk at faktaopplysningene er riktige. Bruk
gjerne internett eller oppslagsverk.

Fase 3: Lag klassens «Våre tradisjoner» – ordbank
Elevene skal knytte 17. mai til hjemstedet sitt: Hvilke tradisjoner har vi her? Hvordan er folk kledd her
på 17. mai? Hvilken bunad er mest vanlig i distriktet? Når og hvor går barnetoget? Er det andre tog,
for eksempel russetog? Hvem spiller i toget? Hvem går først i toget? Hvor samles folk etter at toget
har gått, og hva skjer der? Bruk en gul lapp for hver opplysning. Lappene henges opp i den tredje
ordbanken: «Våre tradisjoner».

Fase 4: Skriv talen (individuelt)


Bruk de tre ordbankene for å få ideer om hva talen skal handle om.



Bestem deg for rekkefølgen på det du vil si.



Gjør talen høytidelig. Du kan pynte på språket. Klarer du å vise glede?



Ikke gjør talen lengre enn at du klarer å lære mest mulig utenat.

Fase 5: Hold talen
Hold talen for en medelev. Gå sammen i par og hold talene for hverandre. Til slutt kan de som vil,
holde talen for hele klassen.
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