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Inbjudnings- och tackbrev 

  CEFR Nivå och förmåga: A2 Skriva 

  CEFR Färdighet som tränas: Att skriva ett kort brev 

  Konstform som används:  Dans 

Tidsåtgång:  2 x 45 min 

  Material och utrustning som krävs:  

Material för bild & form: 
Laminerat alfabet 

Digital utrustning: 
Musikspelare (om bakgrundsmusik önskas) 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
I dessa två lektioner fokuserar vi på att stava några ord som är vanliga i inbjudnings-  och tackbrev. Eleverna kommer 
först att öva på uttal och stavning och sedan skrivs inbjudnings- / tackbrev. De två lektionerna, en för inbjudan och en 
för tack, utförs på samma sätt. 

Förberedelser: 
Förbered det laminerade alfabetet inför lektionen. Dela upp barnen i grupper i förväg. 
Förbered nyckelord och fraser på engelska / spanska. 

Aktiviteter: 

Lektion 1-2.  Öva på att stava orden genom att göra rörelser. 
1. Lägg de laminerade bokstäverna på golvet, du behöver mer än ett alfabet för varje 6 eller fler elever. 
2. Börja med det första ordet (markerat i texten nedan). Låt en av eleverna välja en rörelse för ordet (t.ex. med 

en välkomnande gest för ordet välkommen). Denna rörelse kommer att utföras under stavningen. 
3. Läraren stavar ordet (högt). 
4. Alla elever upprepar i kör. 

5. Studenterna stavar nu ordet med att röra sig från en bokstav till en annan; de använder sin valda rörelse för 
varje specifikt ord (dvs som ovan - med en välkomnande gest för ordet välkommen). 

6. Upprepa detta mönster för alla ord med nya rörelser för varje ord. 
7. Skriv brevet! Det finns alternativ för att göra detta: 

a. läraren kan skriva hela kompletta inbjudnings- / tackbrevet på whiteboardtavlan eller 
b. lämna lucka för orden som gruppen har övat eller 
c. eleverna kan skriva bokstäverna själva och be om hjälp vid behov. 

 

Text för inbjudningsbrev 
Välkommen till vårt skoldisko! 
När: På fredag den andra maj. 
Plats: I skolmatsalen kl.18.00 
Maskerad med tema: Filmroll. 
 

Text för tackbrev 
Till klass 6 
Tack för discot i fredags. 
Det var mycket roligt och vi gillade temat väldigt 
mycket! 
Hälsningar från klass 4. 
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 
större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 
 

 

Tillräckligt med plats för att röra sig fritt 

Lärarens förberedelser: 

Laminerade bokstäver  

Källor/användbara länkar  

Inte tillämpbart här 

 


