Lärarhandledning

Resan – del 5
Schema 5 börjar med att vi läser brevet från en något förvirrad kapten.


Vi börjar med att läsa hans logg. Vi högläser den och pratar om texten.
Förklarar ord, bygger på ordbanken. Prata om de ord som är markerade i texten.
Se om några elever vet vad de betyder. Förklara vad de betyder.
Kaptenen mår inte så bra.
Varför tror ni kaptenen mår som han gör?
Hur kan kaptenen tappat räkningen på hur många dagar han varit borta?
Vad menar kaptenen när han kallar sin ö för ett fängelse nu?
Vad tycker ni att kaptenen ska göra för att må bättre?
Dela ut schema 5 och kaptenens logg del 5. Båda ska sättas in i loggboken.



Loggboken:
Här handlar det om att få eleverna att sätta sig in i en situation där de blir ovänner och
hur de ska kunna lösa den. För en del elever är det svårt att föreställa sig något som
inte har hänt, men tanken är att träna eleverna i en fiktiv konflikt.
Vad skulle ni kunna bråka om när ni varit så länge tillsammans själva?
Hur skulle ni lösa det? Fundera och skriv? Gärna i en berättande text.



Praktiska arbetet
Nu har eleverna utropat sin ö till ett eget land och då måste man ha en egen flagga
förstås. Uppgiften är att göra sin egna flagga. Gärna av tyg om det går, annars går det
bra att rita den på papper också.



Uppdrag 3
Det egna landet måste ha några lagar/regler. Först ska eleverna ge sitt land ett namn
och efter det ska de skriva 10 stycken lagar/regler för hur man ska leva i deras land.
De ska också motivera varför deras lagar är som de bestämt.
Här kan vi prata om regler/lagar – demokrati/diktatur. Men låt eleverna skriva fritt
utan att för mycket vägleda de i en viss riktning. Diskussionerna kan bli bättre efter de
skrivit då vi kan jämföra vilket land som det skulle kännas trevligast att bo i.



Destination
En enkel repetition på världshaven och världsdelarna.
De får kika på var de åkt, på vilka hav och vilka världsdelar de passerat.
Dokumenteras i loggboken.

Ord att arbeta med: förvirrad, spionera, hallucinera, mentala hälsa, nedrig, lurvig, ovårdat,
Robinson Crusoe, Alcatraz, munter, deprimerad, sammanbrott.

