DET ELEKTRONISKE
Små og enkle computerspil
Sebran er et lille computerspil, som er nemt at
arbejde med. Det er meget velegnet til begynderundervisningen i fremmedsprog.
Programmet kan hentes gratis på:
http://www.wartoft.nu/software/sebran/
Edutainment er blandingen af education og enter-

tainment. Selvom Sebran på ingen måde fremstår
som noget avanceret multimedieshow, formår spillet alligevel at underholde, imens man spiller og
lærer!
Indstil programmet
Når du indstiller programmet, skal du tage stilling
til følgende:
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Valg af sprog
I Language feltet
kan du vælge,
hvilket sprog du vil
arbejde i. Det er
oplagt, at bruge
programmet til at
lege med og træne
en lang række
sprog!

Valg af lyd
Vælg om der skal være musik og lydeffekter i de
enkelte spil.
Rain Exercise Speed
Her henføres til hastigheden på opgaver, hvor
fx bogstaver "regner" ned over skærmen.
Hvor hurtigt skal det gå? Normal, Slow,Very slow?
Valg af skrift
Mixed case giver en helt almindelig tekst med
både store og små bogstaver.
Uppercase gør at ALT bliver skrevet med store
bogstaver.
Lowercase gør at ALT bliver skrevet med små
bogstaver.
Spilaktiviteter
Spillet indeholder flere små aktiviteter som fx:
Galge, memory, word memory og letter rain.
At arbejde med ord, tal og bogstaver er her et
gennemgående formål.

Eleverne kan selv indstille programmet til det
rigtige sprog!

Det kan være en fordel at lade eleverne lege med
programmet på dansk, så kender de mulighederne,
når de skal i gang med at arbejde på et fremmedsprog!

Er man ikke vant til at bruge spil i sin sprogundervisning, er Sebran en fint spil at debutere med
– og på den måde anvende IT i sin undervisning.
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KLASSEVÆRELSE
Spil computerspil på engelsk, tysk og fransk
Arbejd sammen to og to.
Du kan også spille spillet alene.

Gå ind på
http://www.wartoft.nu/software/sebran/
og vælg det sprog I gerne vil spille Sebran på.
Det er en god ide at snakke sammen om
spillene, mens I spiller.
Find gode spilleord på engelsk, tysk eller
fransk før I går i gang.
Lav jeres egen liste over gode spilleord:
_____________________________________

En lille duel i Galge
I Galge skal I gætte, hvilket ord, der skal stå til
sidst.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Giv jer selv en udfordring: tal kun på engelsk,
tysk eller fransk, mens I spiller.

Start med at spille Word Memory

1 I skal skiftes til at gætte på et bogstav, som
indgår i ordet.
2 Hvis du gætter på et bogstav, som ikke indgår i
ordet går turen videre. Nu må den næste
spiller gætte på et bogstav.
3 Hvis du tror du har gættet det rigtige ord,
er det til din fordel.
Nu har du mulighed for at gætte alle
de rigtige bogstaver på en gang.
4 Prøv også at spille sammen med hinanden og
se om I kan vinde over computeren!
Vælg et nyt spil i Sebran som I har lyst til at
prøve.

I skal finde ord og billeder, som passer sammen.
Find fx ordet glove og sæt det sammen med
billedet af en handske.
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