Alfamax

Inspirationsträff i svenska
Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska
för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Vi tror på
en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och
skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd
i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar.
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd
till många av våra läromedel.
Bågen vill att det ska vara roligt att lära sig läsa och skriva.
Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det
lättare att knäcka den alfabetiska koden. I Bågen finns många
laborativa övningar där eleverna får diskutera, spela och samarbeta.
Varje elev arbetar på sin nivå och väljer uppgifter från sitt protokoll.
Eleven övar på bokstävernas ljud och form, ljudning, läsförståelse,
ordkunskap, ordbildning, samt meningsbyggnad.
Pilen är ett läromedel i svenska för grundskolan där eleven får
vidareutveckla sitt språk i tal, läsning och skrift. Pilen består av
läs- och skrivövningar, många laborativa material samt dataspel.
Övningarna är av olika svårighetsgrad för att varje elev ska få
utvecklas på sin nivå. Följande moment ingår: ordkunskap,
stavning, ordbildning, språklära, läsförståelse och eget skrivande.
Pedagogiska dataspel för iPad, Mac och PC. Några exempel:
Spöket, Fågeln, Kungen, Måltavlan, Skärmflygning och Skattjakten.

Välkommen till inspirationsträff 3 oktober!
Caroline Rodhe-Wallström, läromedelsförfattare och pedagog, leder
träffen och presenterar upplägg och pedagogisk bakgrund Deltagarna
får sedan prova laborativa övningar och se exempel på läromedel för
klass- och specialundervisning. Några inslag:
∗ inkluderande arbetssätt i svenskundervisning
∗ strukturer med en nyhet i taget i egen takt
∗ pedagogiska dataspel i olika spelmiljöer
∗ fri läsning med lättlästa böcker av Bodil Jönsson m.fl.
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Alfamax AB

Lärare Fk - åk 6, specialpedagoger i grundskolan, skolledare
Observatorielundens skola, Stockholm
Tisdag 3 okt. kl 15-18. Drop-in fika med smörgås från 14.30
Gratis för våra föranmälda monterbesökare (ord. 125 kr)
Till info@alfamax.se. Begränsat antal platser

tel. 0157-13123
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