Teckenplanscher
för fyra vardagliga
situationer
i förskolan /
skolan

Fyra planscher med meningar anpassade till det man pratar om:
 På samlingen, i hallen, vid matplatsen, i tvättrummet.
 Teckensatta meningar anpassade till vardagen på förskolan / skolan.
 Tecken lättillgängliga – tecken finns där man behöver dem!
 Underlättar att skapa en tecknande miljö.
 Lättare att komma igång att teckna.
 Illustrationerna lockar även barnen till att lära sig tecken.
 Mer än 100 teckenförklaringar.
 Färgerna följer Karlstadmodellens färger för ordklasserna.
 Storlek 100* 50 cm
 Plastad väv med öljetter i hörnen. Krokar o plugg medföljer.
 Pedagogisk handledning medföljer.
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Innehåll på teckenplanscherna
Fyra olika teckenplanscher med meningar för
vardagliga situationer på förskolan / skolan.
Följande meningar finns på planscherna.

Samlingen
Nu börjar samlingen.
Hej allihopa!
Hur många barn är här idag?
Vem är det som saknas?
Vilken veckodag är det?
Vad är det för väder ute?
Vill du berätta vad som hände?
Vilka pojkar och flickor är här?
Vilken sång skall vi sjunga?
När blir det fruktstund?
Matplatsen
Är ni hungriga?
Vem dukar idag?
Vad blir det till lunch?
Vill du dricka mjölk eller vatten?
Dela maten.
Använd kniv och gaffel.
Varsågoda!
Smaka lite grönsaker.
Vill du ha mer potatis?
Sitt ner tills alla har ätit färdigt.
Är du mätt nu?
Tack för maten.
www.sprakbussen.se
annika@sprakbussen.se

Hallen
God morgon!
Vänta på fröken.
Du kan klä på dig själv.
Hjälp mig hitta stövlarna.
Ni får inte gå ut ännu.
Var är skorna och jackan?
Lägg vantarna på sin plats.
Alla behöver ha regnkläder på sig.
Nu ska du gå hem.
Tack för idag.
Trevlig helg!

Tvättrummet
Tvätta händerna med tvål och vatten.
Du blir ren och fin.
Vi ska byta blöja, ligg ner.
Behöver du kissa eller bajsa?
Säg till när du är färdig.
Glöm inte att spola.
Vänta på din tur, bra.
Ta ner byxorna och sitt på toaletten.

