PRES
SENTA
ATION AV
A KAR
RAKTÄRERNA
A
SYF
FTE

I am
Muzzzy

Lära känna MU
UZZY-karak
ktärerna
Prese
entera sig själv

ORD
DLISTA
jag ä
är
kung
gen
drotttningen
prins
sessan Sy
ylvia

I am
the King
the Queen
Princess
P
S ylvia

Corvax
x
Bob
an
Norma
Muzzy
y

MAT
TERIAL
MUZZ
ZY-film, sccen 1
Papp
persbilder på
p MUZZY
Y-karaktäre
erna (Finns
s i denna
lärarh
handlednin
ng) alt. fing
gerdockor i tyg.

ATT GÖRA FÖRE FILMEN
N
• Prese
entera karraktärerna
a. Säg dera
as namn oc
ch låt eleve
erna uppreepa namne
en.
• Håll k
karaktärerrna framförr dig alt. vissa digitalt (karaktärerna finns i denna
lärarha
andledning)) och säg, “I am Prin
ncess Sylv
via / Corva
ax / Muzzyy / the Que
een /
the Kin
ng / Bob / Norman.”
• Peka på dig sjä
älv, and sä
äg, “I am…
…(ditt namn
n)”.

ATT GÖRA UNDER
R FILMEN

• Visa MUZZY-filmen - Sceen 1. Be eleverna att lyssna noga på ordeet “I.” Låt de
d
räkna p
på sina fing
grar antale
et gånger d
de hör orde
et. (Svar: 8 gånger)
• Visa S
Scen 1 ige
en och pausa efter va
arje karaktä
ärs presen
ntation. Lått eleverna
upprep
pa. “I am th
he King / the
t Queen
n / Princes
ss Sylvia / Norman / Bob / Co
orvax /
Muzzy.
y.”

ATT GÖRA EFTER
R FILME
EN
• Be ele
everna red
dovisa hurr många gå
ånger de hörde ordett "I". Om ddet råder
oenighe
et, visa film
men igen, pausa
p
varje
e gång ord
det "I" talas.
• Prata
a om karak
ktärerna och upprepa
a deras na
amn med hjälp
h
av bildderna.
• Be ele
everna attt presenterra sig för k lassen. De
e ska använda orden ”I am…”
• Aktiv
viteten Ked
djan. Detta
a fungerar bäst om eleverna sittter i en stoor cirkel. En elev
(eller lä
ärare) börja
ar med att säga, "I am
m…” (sitt namn), an
nd you? (V
Vänd till nästa
person medan ha
an/hon säg
ger ”and y
you?”). Forrtsätt på sa
amma sätt runt cirkelln, så
att varje
e elev har en chans att tala. Ma
an kan ha en boll elle
er en Muzzzy-docka som
s
kan
skickass till den elev som fårr frågan.
• Måla karaktärerrna. Kopierra upp de o
olika karak
ktärerna oc
ch låt varjee elev välja en
karaktä
är att måla. Passa på
å att nämna
a färgerna på engelska.

