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ELEMENTER I DAFFI THE DRAGON

Storybook 
Storybook er elevernes billedordbog bestående af 8
tableauer med udvalgte replikker og centrale billedord.
De 8 tableauer skal opfattes som 8 centrale kapitler. Her
ud over indeholder Storybook et brætspil, et kapitel om
kroppen og et kapitel med en række traditionelle eng-
elske sange. Bagest i Storybook får eleverne en idé om
hvordan Wings’ Website ser ud, og hvordan det fungerer.

Fun and Games
Fun and Games er elevernes arbejdsbog med 8 kapitler
svarende til Storybooks 8 tableauer. Kapitlerne indledes
med en illustreret målsætning for det enkelte kapitel og
følges af opgaver, sange, chants og workshops. Bagest i
hæftet findes en evalueringsside. Opgavernes titel er på
engelsk, men selve opgaveformuleringen er på dansk.

Teacher’s Guide
Teacher’s Guide beskriver materialets idegrundlag og
pædagogiske intentioner og giver forslag til hvordan
man arbejder med Daffi the Dragon kapitel for kapitel.
Der er naturligvis også kopiark, informationsbrev til
forældrene, en artikel om begynderengelsk, evt. også
til forældrene, og udskrift af lydsiden til Storybook. 

CDs
I cd-boksen er der en cd(-audio) og en cd-rom. Cd’en
indeholder lydsiden til Storybook og Fun and Games.
Først og fremmest finder du lydsiden til de 8 tableauer i
Storybook. For at kunne differentiere er der to versioner
af lydsiden til de første 5 tableauer, en version med flere
dialoger end de der er trykt i Storybook, og en version
udelukkende med dialogerne fra taleboblerne. Nogle
elever magter den første version hvor de skal udskille
hvilke figurer der siger noget, mens andre har mere
glæde af kun at lytte til de trykte dialoger. Cd’en inde-
holder desuden alle sange, chants, lytteøvelser og, som
supplement, en baggrundshistorie til tableauerne i
Storybook hvor eleverne hører om hvordan Daffi kom 
til Tretower Castle.

I cd-boksen finder du også en cd-rom med farvetrans-
parenter af tableauerne fra Storybook (uden dialoger og
billedord).

Wings’ Website
På engelskunivers.alinea.dk vælger eleverne Wings og
kan på hjemmesiden til Daffi the Dragon genfinde ta-
bleauerne fra Storybook, delvist animeret og kombineret
med lydfiler. Her kan de atter lytte til de dialoger der er
trykt i bogen ved at klikke på figurerne. De kan også
klikke på billedordene fra Storybook for at høre ordene
udtalt. Udtalen af disse enkeltord findes kun på
hjemmesiden. Det er også muligt for eleverne at spille
et par ordspil såsom memory, domino eller crosswords
for at træne bestemte semantiske felter.

Supplerende materialer
Med Teacher’s Guide følger der forskellige materialer
såsom papdukker af de centrale figurer i Storybook (som
laves til pindedukker), spillekort og plakat. Formålet med
pindedukker og spillekort er at tilbyde forskellige former
for taktilt materiale, jf. læringsstile side 13. Plakaten har
vi lavet fordi landkort er en vigtig del af fantasygenren.
Den skal fungere som inspiration, gøre engelsk synligt i
klasseværelset og give eleverne mulighed for at gå på
jagt efter landskabsord som bay, sea, mountains, osv.

Wings vil desuden løbende blive suppleret med FreeStyle
emnehæfter der formidler dele af engelsksproget kultur
og litteratur, og som blandt andet omfatter de centrale
emner for engelsk i Folkeskolen i henhold til Fælles Mål.
Med FreeStyle hæfterne ønsker vi at gøre systemet flek-
sibelt så man kan inddrage forskellige emner i henhold til
lyst og behov. FreeStyle hæfterne bruges primært fra og
med 4. klasse.
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DAFFI THE DRAGON 
– I KORTE TRÆK

Begynderengelsk og sproglig selvtillid 
Grundlæggende ønsker vi med Daffi the Dragon at give
eleverne sproglig selvtillid i den tidlige begynderunder-
visning. Midlet til at opnå denne selvtillid er at tage
afsæt i de mange transparente ord der findes i sproget –
det vil sige de ord det danske sprog har fælles med det
engelske sprog. Eleverne har i forhold til disse ord en
forforståelse som gerne skulle give dem en fornemmelse
af at de faktisk behersker en stor del engelsk – i hvert
fald receptivt. Det næste mål er så at gøre det sprog
som måske allerede er til stede, produktivt. 

Det drejer sig samtidigt om at få arbejdet med et grund-
læggende ordforråd i henhold til Fælles Mål for begynd-
erundervisningen i engelsk. Læs mere herom side 9.

Fantasy
En fantasyfortælling er den røde tråd i materialet. Det er
gennem en god historie at eleverne præsenteres for ord-
forråd, udtryk og vendinger. Fantasygenren er valgt fordi
den er oplagt til en fortælling i et realistisk engelsk
univers. Miljøer og personer kan illustreres i overens-
stemmelse med hvordan der rent faktisk ser ud i de
forskellige engelsktalende kulturer, og dermed er ram-
men for historien en genkendelig og troværdig verden.
The Waxons bor i Waxony som til forveksling ligner
Wales, hvis flag indeholder en rød drage, og hvor der
rent faktisk findes et Tretower Castle. Samtidigt er det
karakteristisk for fantasygenren at man blander gen-
kendelig realitet med overnaturlig magi, og indføjer
dramatiske og magiske elementer der gør historien
spændende, og som stimulerer elevernes fantasi. Lige-
som i de gamle eventyr lærer børnene om spørgsmål af
etisk og moralsk karakter. Indlevelse og stimulering af
fantasien udvikler elevernes medfølelse, kreativitet og
evne til problemløsning. Læs mere om fantasy side 11.

Tretower Castle, Powys, Mid Wales
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Læringsstile
Daffi the Dragon lægger op til flere læringstilgange til
de sproglige felter som materialet er bygget op om. Der
er opgaver til såvel den visuelle, den auditive, den
kinæstetiske og den taktile læringsstil, fx gennem sange,
bevægelsesremser, spil, lege, dialogøvelser, lytteøvelser,
skrive-tegneopgaver osv. Ud for opgaverne er det mar-
keret med en lille tegning hvilken type opgave der er
tale om. Vi har ikke markeret opgaverne stringent i for-
hold til de 4 læringsstile. Vi har derimod valgt en prag-
matisk løsning som vi finder mere anvendelig og for-
ståelig for eleverne. Opgaverne er markeret med sym-
boler der kombinerer læringsstil og færdighed: 

når eleverne skal bruge hele kroppen, fx i sange

når eleverne skal lytte til cd’en

når eleverne skal skrive eller tegne

når eleverne skal tale sammen to og to eller flere

når eleverne skal være aktive med hænderne, 
fx spille spil

Det er væsentligt at bemærke at vi i Daffi the Dragon
bevidst har fokus på opgaver hvor eleverne skal tale og
samtale i stedet for at skrive, og at vi ligeledes har fokus
på taktile og kinæstetiske opgaver hvor eleverne skal
bruge hænderne og kroppen. Dette skyldes at vi er be-
vidste om at de fleste elever på 3. klassesniveau lærer
bedst ved at bruge føle- og bevægelsessansen. Se des-
uden side 13 om læringsstile.

Autonomi 
Daffi the Dragon sigter mod at gøre eleverne selvhjulp-
ne i forhold til deres læreprocesser. Dette skal ses som
et langsigtet mål som påbegyndes i 3. klasse. Det gøres
blandt andet ved fra begyndelsen at bevidstgøre elev-
erne om hvad der er målet med de enkelte kapitler i
materialet. Med den illustration der indleder hvert kapi-
tel i Fun and Games (cirklerne), forsøger vi at vise elev-
erne hvad målet er, i modsætning til at skrive hvad det
er – det kan blive mere oplagt på senere klassetrin. Vi
har desuden lagt vægt på at Daffi the Dragon har en
gennemgående og nogenlunde ensartet struktur, spe-
cielt i Fun and Games så eleverne nemt kan orientere sig
i materialet.

Ordforrådstilegnelse
Der er i engelskfagets CKF lagt vægt på sprogtilegnelse
og herunder ordforrådstilegnelse. Dette skal ses i lyset
af et stigende behov for et nuanceret og præcist ordfor-
råd. I Daffi the Dragon er der derfor fokus på ordfor-
rådstilegnelse og herunder læringsstrategier og lærings-
tilgange. Dette fokus skal give eleverne mulighed for at
blive bekendte med og bevidste om hensigtsmæssige
måder at lære nye ord på. I et større perspektiv drejer
det sig om at lære hvordan man lærer. Læs mere om
ordforrådstilegnelse og læringsstrategier side 15-16. 

Portfolio
Daffi the Dragon lægger op til at portfolios indarbejdes
i engelskundervisningen fra begyndelsen. Der er igen tale
om et langsigtet mål. I 3. klasse vil vi foreslå at der be-
gyndes med en klasseportfolio som på sigt kan gøres
individuel. Se side 17. Brugen af portfolios og logbøger
giver blandt andet mulighed for en løbende og lang-
sigtet evaluering for såvel elever som lærer. Hvordan
portfolio- og logbogstanken benyttes afhænger af hvor
man som lærer, team, skole, elever og forældre er i hele
evalueringsprocessen. 

Eleverne har desuden mulighed for at udfylde en evalu-
eringsside bagest i Fun and Games. Her kan de markere
om de har været glade eller mindre glade for at arbejde
med den enkelte workshop. Der ligger ikke en vurdering
af det faglige udbytte – det er op til læreren at supplere
med den viden i dialog med eleverne. Fokuserer man på
læringsstile, kan der i samtale med eleven fx kommente-
res på det felt. Kommentarerne kan tilføjes på siden.

Forfatterne 
Edward Broadbridge er englænder og gymnasielærer på
Paderup Amtsgymnasium. Han er forfatter til en række
udgivelser til Folkeskolens engelskundervisning, blandt
andre Hands-on Fantasy og Focus-on Nelson Mandela
and the New South Africa. Edward har også erfaring med
at komponere og spille musik, instruere teater og han
underviser desuden på engelskfaglige kurser, fx på Amts-
centrene. Merete Olsen er lærer, cand.pæd. og semina-
rielektor i engelsk på Haslev Seminarium. Hun har i sin
undervisning blandt andet arbejdet med ordforrådstil-
egnelse, læringsstrategier, autonomi i læreprocessen og
brug af portfolios. Gitte Tjellesen er folkeskolelærer og
underviser i engelsk på Maglegårdsskolen i Hellerup i
København. Maglegårdsskolen er en af de skoler hvor
man arbejder aktivt med at integrere teorierne om de
mange intelligenser og læringsstile.
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OVERORDNEDE MÅL 
OG FÆLLES MÅL

Daffi the Dragon tager udgangspunkt i at det er kommu-
nikation, sprogfunktioner og ordforrådstilegnelse der
skal arbejdes med. Ideen er at kunne kommunikere og
gøre noget med sproget så det bliver direkte anven-
deligt her og nu – det vil sige at det fra begyndelsen
skal give mening og derfor være motiverende at lære
engelsk. 

Kort sagt er det overordnede mål at eleverne kan begyn-
de at udtrykke sig på engelsk og se en mening med det.
Derfor er der i opgaverne fokus på sange, lege, dialoger
og spil som eleverne selv har mulighed for at videreud-
vikle. De skal ikke blot gengive præfabrikerede dialoger,
men kan selv sætte deres præg på dem, vælge hvilke
ord de vil lære, osv. 

Men det er også et vigtigt mål at eleverne fra starten
tilegner sig gode arbejdsvaner, bliver bevidste om hen-
sigtsmæssige strategier til sprogtilegnelse og arbejder
hen mod en undervisnings- og læringssituation hvor de
bliver mere og mere selvhjulpne.

Disse mål skal ses som pejlemærker. Alle elever hverken
kan eller skal nå alle mål. De møder til den første eng-
elskundervisning med forskellig parathed, og der er for-
skel på deres umiddelbare sprogfærdighed. Det betyder
sandsynligvis at nogle elever vil tage afsæt i de transpa-
rente ord hele skoleåret, mens andre er klar til at tilegne
sig flere nye ord.

I det følgende gør vi rede for hvordan Daffi the Dragon
relaterer sig til Fælles Mål for engelsk (UVM 2003). 

Kommunikative færdigheder 
Daffi the Dragon lægger vægt på sproglig forforståelse
og sproglig selvtillid gennem mange transparente ord.
Ordforrådet tager primært afsæt i elevernes dagligdag
så de lærer at sige noget om sig selv, hvem de er, hvad
de kan lide, osv, men der arbejdes også med det ordfor-
råd der hører til fantasyuniverset. Af højtider møder de
fødselsdagen. Talefærdighed trænes gennem små, enkle
dialoger og rollespil, samt gennem et stort antal spil og
lege. Lyttefærdighed understøttes blandt andet af cd’en
med dialoger og sange der lægger op til bevægelse.
Skrivefærdigheden trænes ved at eleverne skriver enkelt-

ord og små sætninger. Læsefærdigheden trænes ved
læsning af enkeltord og små talehandlinger i Storybook
og af sange og chants i Fun and Games, men fokus ligger
ikke decideret på læse- og skrivefærdighed i 3. klasse.

Sprog og sprogbrug 
Daffi the Dragon tager afsæt i arbejdet med de transpa-
rente ord. Transparente ord er ord der er ens eller
næsten ens i betydning, stavemåde og udtale på engelsk
og dansk. Her ud over er de basale semantiske felter i
fokus, såsom tal, farver, mad, osv. – så eleverne lærer at
udtrykke sig om de nære ting. Der er desuden fokus på
tilegnelse af sproglige helheder, de såkaldte ’chunks’ som
på sigt giver eleverne mulighed for at tænke, planlægge
og lede efter andre ord og vendinger der endnu ikke er
så dybdeforarbejdede så de kommer helt af sig selv. Jo
flere af den slags sproglige ’heller’, jo større mulighed får
man for at tænke over hvad man vil sige, og hvordan
man vil sige det. Via Wings’ Website får eleverne en
ekstra mulighed for at lytte og træne udtale af tale-
handlinger og enkeltord.

Sprogtilegnelse
Det er vigtigt at eleverne får mulighed for at afprøve det
sprog de er i gang med at tilegne sig. Som lærer skal
man være opmærksom på at elever principielt ikke laver
fejl, men afprøver og benytter det sprog de på det tids-
punkt har. Det samme skal de andre elever være
opmærksomme på i fx pararbejdet. I Daffi the Dragon
har vi netop vægtet pararbejdet højt da det giver elev-
erne mulighed for at arbejde med deres sprogtilegnelse
med hinanden i nære og trygge relationer. Det drejer sig
om at få så meget taletid som muligt, og det giver de
mange paropgaver mulighed for. 

De mange transparente ord på opslagene i Storybook
skal give eleverne mod på at turde gætte – også når de
møder noget som er knapt så genkendeligt. De mange
instruktive illustrationer i Fun and Games skal gøre elev-
erne selvhjulpne i forhold til det at skulle løse en op-
gave. Kombinationen af instruktion på dansk af opgaver
der skal løses på engelsk, skal hjælpe eleverne på vej til
at turde bruge sproget så langt som de nu er kommet
med det – det betyder principielt at tegnsprog, illustra-
tioner og evt. modersmålet kan tages til hjælp når man
prøver sig frem. At kunne benytte sig af Wings’ Website,
og evt. arbejde med Daffi the Dragon derhjemme, kan
være et af de første forsøg på at bruge sproget uden for
skolen. 

I   PÆDAGOGISKE INTENTIONER
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Kultur og samfundsforhold 
Vi har til Wings valgt en tegner der dels kan tegne fan-
tasy, men også formår at tegne ’engelsk’. Flemming B.
Jeppesen har skabt sine tegninger ud fra et indgående
kendskab til såvel britisk kultur som fantasygenren. Der
er med andre ord lagt vægt på kulturformidling i teg-
ningerne. Som tidligere nævnt minder Waxony i høj grad
om Wales, og mange walisiske kulturaspekter går igen.
Landet ser ud som Wales, slottet ser ud som et gammelt
Walisisk slot, idéen med den rød-orange drage er hentet
fra det Walisiske flag, Sam’s fodboldplakat og fantør-
klæde er holdt i det walisiske landsholds farver osv.

Her ud over er en del af elementerne kendetegnende
ikke præcis for Wales, men for den engelsksprogede kul-
tur på de Britiske Øer. Fx har the Waxons paper hats på
til Daffi’s fødselsdag, og de får serveret jelly og sweets i
form af engelsk lakrids. 
Sangene, både de nyudviklede og de traditionelle sange,
fører ligeså eleverne ind i dele af den engelsksprogede
børnekultur.

Semantiske felter
I det følgende får du en oversigt over de væsentligste
sprogfunktioner og semantiske felter eleverne kommer
til at arbejde med i Daffi the Dragon. Oversigten er ikke
holdt i kronologisk rækkefølge. For et mere detaljeret
overblik henviser vi til målrammen i Kommentarer til de
enkelte kapitler, og til Lydmanus, side 45. 

Bemærk at der begge steder kun nævnes de sprogfunk-
tioner der decideret trænes i opgaverne. Via sangene
møder eleverne en hel del flere sprogfunktioner, og de
tilegner sig sandsynligvis flere af disse implicit.

Hello/Hi, I’m …
My name is …
I’m … years old.
I can …/I can’t …
Can you ... ?
Yes, I can/No, I can’t
I like .../I don’t like ...
I like ... too 
I love …/I hate …
I love …, but I hate …
I’ll make …
This is my friend …
Sam can … 
He/she’s …
He/she’s wearing

What’s your name?
What do you like?
What’s she wearing?
Who has got …?

What colour is …?
Is it red/small?
What is it?
Is it a …? 
How old are you?
Who are you?

I would like ... , please
Here you are
Thank you
Sorry …
Let me see
Let’s play …

Animals: bird, cat, dragon, mouse, parrot, rabbit, spider,
wing(s)

Birthday words: balloon, birthday cards, candle, paper
hat, present

Body parts: arm, claws, ear, eye, face, fingers, foot, hair,
hand, head, jaws, knee, leg, mouth, neck, nose, nostrils,
shoulder, spikes, tail, toes, tooth, wing

Clothes: cap, crown, dress, flippers, goggles, jacket,
jeans, scarf, shoes, skirt, snorkel, socks, sweatshirt, 
t-shirt, trainers, trousers

Colours: black, blue, brown, grey, green, orange, red,
white, yellow, pink

Food words: apples, bananas, birthday cake, bottle, broc-
coli, buns, burgers, carrots, cheese, chicken, coke, honey,
hot chocolate, ice cream, jelly, ketchup, lemonade, meat-
balls, oil, pears, pepper, pizza, popcorn, rice, salt, sand-
wiches, sugar, sweets, tea, tomatoes, tuna, whipped cream

House words: bed, castle, chair, cup, cupboard, door,
flag, glass, house, ladder, lamp, mirror, plate, poster,
saucer, shelf, stairs, straw, table, tower, window

Music: drums, guitar, piano, trumpet

Nature: beach, bridge, cave, clouds, flowers, lighthouse,
sand, sea, sky, tree, water, wave

Numbers: 1-10, 11-20, 10-20-30 … 100

Persons: king, robot, princess, witch, wizard, soldier, 
lady-in-waiting, mermaid, troll

Prepositions: down, in, out, up, etc.

School words: bell, blackboard, book, box, chalk, paper,
pencil, rubber, tubes
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Sea words: anchor, boat, bucket, crab, fish, jelly fish,
sandcastle, seaweed, shark, shell, shovel, starfish, surf-
board, treasure

Sports: basketball, football, handball, hockey stick, net,
roller skates, skateboard, skis, tennis racket, puck, yo-yo

Technical words: camera, cd-player, computer, discman,
photos, radio

Wizard and Knights words: gold, hat, magic, magic wand,
shield, spear

Universe: flying saucer, moon, planet, stars, sun, tele-
scope

FANTASY

Fantasyfortællingen er rygraden i Wings. Det afgørende
for vores valg af fantasy som genre og for udarbejdelsen
af de enkelte figurer har været at skabe nogle figurer og
et fortælleforløb som børn kan identificere sig med. Vi
har her skelet til tidens populære fantasybøger såvel
som til Astrid Lindgrens klassiske fortællinger, uden at vi

dog på nogen måde kan gøre krav på en sammenligning
med nævnte. 
Fantasylitteratur byder ofte på rollemodeller som kan
understøtte læserens identitetsudvikling i forhold til
fortid og fremtid og personlige kampe og konflikter. Det
drejer sig blandt andet om hvilke egenskaber der er nyt-
tige for at kunne blive et ordentligt menneske der hand-
ler i overensstemmelse med en troværdig etik og moral.
I Daffi the Dragon er den forældreløse helt uden vinger
måske ikke den store rollemodel i litterær forstand, men
vi mener dog at historien har nogle væsentlige elemen-
ter af dannelsesmæssig karakter. Det er fx i fællesskabet
at figurerne i historien får løst problemet med Daffis
manglende vinger. Netop dette træk vil blive udbygget 
i fortællingen til 4. klasse hvor figurerne konfronteres
med kampen mellem det gode og det onde.

Vores mål er at eleverne både bliver underholdt og
udfordret af historien, og at de kan identificere sig med
figurerne. Underholdningselementet skulle gerne kunne
overføres til undervisningssituationen da figurerne
forhåbentlig bliver levendegjort i elevernes fantasi. De
ved hvorfor Daffi er ked af ikke at have nogle vinger, de
forstår godt hvorfor Sam skal hjælpe ham i hans ’quest’
for at få dem, de beundrer Waccos magiske evner til at
styre maskineriet og fremstille de ønskede vinger, og de
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finder Spellas jagt på Ronnie sjov. De sympatiske følelser
skulle gerne være fremmende for den sproglige ind-
læring, og fantasyfortællingen er forhåbentlig så fæng-
ende at eleverne ikke har noget imod at dvæle ved
enkelthederne i sproget.

Til sidst skal det nævnes at fantasygenren giver mulig-
hed for en blanding af tidsaspekter, ligesom det sker i
Harry Potter-bøgerne. Sam kører på skateboard og lytter
til discman og Wacco har computer og cd-spiller sam-
tidig med at de opholder sig i en middelalderlig ramme. 

Daffi og the Waxons er ikke hovedpersoner i alle Wings-
udgivelser. I 4. klasse møder Daffi Abby og Hanif, en pige
og en dreng fra London, og fortællingen flyttes til Eng-
lands hovedstad med de to børn og Daffi som hoved-
personer. Fortællingen til 4. klasse kædes dog sammen
med Waxony universet, for det er her der findes hekse,
trolde, troldmænd, magi og andre fantastiske væsner
som kan sætte fart i fortællingen og skabe spænding. 

LÆRINGSYN

„Man kan overhovedet ikke lære nogen noget. Det man
kan, er at tilrettelægge omstændighederne, så nogen kan
lære sig noget“. 

Dette Steen Larsen citat er en noget forenklet måde at
beskrive det læringssyn som ligger til grund for Daffi the
Dragon. Der er sket en ændring i vores syn på viden og
læring. Det er ikke læreren og undervisningen der er i
centrum, men ’learneren’, læring, læringsstrategier og
læreprocesser. Læring drejer sig om det der sker i en
person som medfører motoriske, kognitive og psykody-
namiske ændringer. Mads Hermansen definerer læring på
følgende måde: „Læring som begreb dækker over det
der sker inde i personen, det kan altså både være resul-
tat af undervisning, træning, egenaktiviteter eller til-
fældigheder“. Undervisning er en mulighed for at under-
støtte de forudsætninger som hvert enkelt menneske
har.

Fokus er som nævnt flyttet fra undervisningen og læreren
til læring og eleven. Årsagen til et sådant skift kan blandt
andet findes inden for forskningen af kognitiv psykologi
og psykolingvistik. Dieter Wolff siger det meget rammen-
de: „We are now entering a new era in teaching and
learning in which fundamental changes will take place.
These changes will not be simply methodological – an
old method being replaced by a new one; they will be
more general and radical. An ‘instructivist’ paradigm in
which teachers play the active role and the learners are
only recipients and are supposed to digest what their
teachers teach them, will be replaced by a paradigm in

which students construct their personal experience and
in which teachers help them with their knowledge con-
struction processes.“

Dette paradigmeskift lægger op til en konstruktivistisk
og socialkonstruktivistisk tilgang til læring og undervis-
ning. En ændring som kalder på en autonom tilgang til
læring og undervisning. En ændring som skal ses i lyset
af tidens samfundstænkning. Der tales om at vi er gået
fra industrisamfundets fornuftsparadigme til risikosam-
fundets refleksivitet hvor den såkaldte emergente orden
hersker – hvilket vil sige en samfundsorden der er i kon-
stant udvikling og forandring uden en overordnet sty-
ring. Der bygges måske ikke længere på fælles værdier
og normer. Som mennesker er vi overladt til vores egne
valg og henvist til refleksivitet som redskab i forhold til
disse valg. Det er gennem kommunikation at vi så at sige
kan finde hinanden og etablere sikkerhed eller værdier.
Hele denne overordnede samfundsforståelse spiller
således ind på den måde der tænkes undervisning og
læring på. 

Det er med det ovenstående for øje at vi netop har
valgt læringsstile, autonomi og læringsstrategier som
omdrejningspunkter for Daffi the Dragon. Pointen er
kort sagt at undervisningens indhold ikke kan overføres
til eleverne, men at ’learneren’ derimod konstruerer sin
viden i et samspil og i en dialog med andre. Det vil sige
både i og uden for klasseværelset, sammen med andre
elever i skolen, sammen med læreren, sammen med
andre voksne og i samspil med diverse medier. 

SPROGSYN

At tilegne sig sprog er en kognitiv proces hvor eleven
(’learneren’) opstiller hypoteser som afprøves, og via
denne hypoteseafprøvning bygger eleven så sit ’inter-
language’ op. En persons ’interlanguage’ er det sprog der
ligger mellem modersmålet (fx dansk, kaldet L1) og mål-
sproget (fx engelsk, kaldet L2). En elevs ’interlanguage’ er
derfor et sprog i udvikling. 

I forhold til sprogtilegnelse går reception sandsynligvis
forud for produktion – eller sagt på en anden måde, vi
forstår ofte mere og tidligere end vi selv er i stand til at
producere. Intonation (tonen og rytmen i sproget) lagres
før det fonologiske system (lydsiden af sproget) som
indlejres før det grammatiske system (opbygningen af
sproget). Der skal derfor afsættes god tid til lyttepro-
cessen. Man har brug for at høre sproget anvendt i me-
ningsfulde sammenhænge så man kan udlede hypoteser
om sproget. I dagens Danmark foregår det for mange
børns vedkommende inden de kommer i skole, og inden
de begynder i 3. klasse da vi er omgivet af det engelske
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sprog via medier, dagligvarer, IT etc. Der er derfor ikke i
samme grad som tidligere brug for ’den daglige dosis’
eller det daglige ’input’ i engelskundervisningen i skolen.

Det er dog væsentligt at man som lærer er opmærksom
på at eleverne har forskelligt ’interlanguage’. Det betyder
at elever principielt ikke laver fejl, men afprøver deres
sprog og benytter det ’interlanguage’ som de har på det
givne tidspunkt. For at udvikle deres ’interlanguage’ skal
eleverne have mulighed for at arbejde med sproget. At
udvikle ’interlanguage’ er en fortløbende og aldrig af-
sluttet proces. 

LÆRINGSSTILE

Som en naturlig forlængelse af vores fokus på strategier
og autonomi ligger teorien om læringsstile. I Bredt forlig
om fornyelse af Folkeskolen af 14. november 2002
påpeges det desuden at:

„Skolen skal være rummelig. Det indebærer anerkendelse
af at børn har forskellige måder at lære og bruge deres
intelligens på, og at det enkelte barn skal bringes så
langt frem som overhovedet muligt. Uanset om der er
tale om børn der har sværere eller lettere ved at lære,
og uanset hvilken måde de lærer bedst på.“ 

I Folkeskolen har vi nu i nogle år være bekendt med
Howard Gardner’s teori om Mange Intelligenser som
forenklet sagt har været med til at anerkende at man
kan være ’klog på mange måder’, og at vi lærer forskel-
ligt. Inden for de sidste par år er Rita Dunns teorier om
læringsstile kommet til, og vi har i Daffi the Dragon især
ladet os inspirere af sidstnævnte.

Rita og Kenneth Dunn har udarbejdet en Learning Styles
Model med i alt 21 faktorer der påvirker den enkeltes
læringsstil. Vi vil ikke her gennemgå alle disse faktorer,
men blot i korte træk redegøre for et par af de
grundlæggende elementer i Rita Dunns forskning.

Rita Dunn definerer læringsstil som „den måde hvorpå
hvert enkelt individ bedst kan koncentrere sig om,
behandle, samt huske ny og svær information.“ For at
identificere et individs læringsstil må man ifølge Dunn
undersøge de faktorer som påvirker vores måde at lære
på. De nævnte 21 elementer kan inddeles i 5 hovedkate-
gorier af faktorer: miljømæssige, emotionelle, sociolo-
giske, fysiske og psykologiske. De miljømæssige faktorer
er fx påvirkning af lyd og lys. Nogle lærer bedst med
musik i baggrunden, nogle uden, og nogle lærer bedst i
dæmpet belysning, nogle i klart lys. De sociologiske fak-
torer dækker blandt andet over organisationsformer,
altså om eleven bedst arbejder alene, i par, i gruppe,

med en voksen, osv. Hvis man konsekvent vil opbygge
undervisningsforløb og –miljøer i henhold til teorierne
om læringsstile eller mange intelligenser, er det vigtigt
at være bekendt med Dunns Learning Styles Model. 
I denne lærervejledning vil vi dog begrænse os til at
trække de i vores øjne helt væsentlige elementer frem
som vi finder er praktisk omsættelige i forbindelse med
engelsk i 3. klasse.

Helt centralt for Rita Dunns teorier står to læringsstile
som hendes grundige forskning har afdækket, den holis-
tiske og den analytiske. Følgende uddrag er fra artiklen
En amerikaner i Europa – om Rita Dunns pædagogiske
forskning:

A. Holistisk læringsstil – læring fra helhed
til element
De fleste elever, nemlig ca. 88%, hvoraf hovedparten er
drenge, er holister. Det betyder ifølge Dunn og Dunn, at
de:
• er stærke visuelle, hvorfor billeder, tegninger, sym-

boler, tegneserier og farver styrker deres læring
• ønsker mulighed for at flytte rundt i miljøer/under-

visningslokalet og foretrækker uformelt design
• ønsker valg omkring hvordan, hvad og med hvem de

skal lære
• lærer bedst mellem 10.00-15.00
• ønsker svagere belysning
• har præference for taktilt (hånden) og kinæstetisk

(kroppen) materiale
• har højre hjernehalvdel som hjernedominansarbejder
• arbejder bedst med baggrund i ydre motivation
• har behov for autoriteter
• foretrækker at arbejde i par eller grupper.

B. Analytisk læringsstil – indlærer trin for
trin
Megen undervisning er blevet rettet mod de analytiske
elever – statistisk er det 12% af eleverne (som oftest
piger) der:
• kan sidde stille ret op og ned
• er stærkt auditive
• foretrækker stærk belysning
• arbejder selvstændigt og alene selv fra de mindste

klasser
• er i gang fra tidlig morgen uafhængig af lokalets

indretning
• er selvmotiverende og udholdende.

Konsekvensen for den praktiske undervisning er, at den
må anlægges for holister, hvorved vi når langt de fleste
elever. Det betyder at underviseren må:
• introducere emnet gennem en fortælling eller en

anden form, der direkte motiverer deltagerne
• vække følelser hos deltagerne ved at være humoristisk
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og have et glimt i øjet
• udbygge temaet med illustrationer som figurer, farver,

tegninger osv.
• begrænse indlæg til blokke af 12-15 minutters varighed

efterfulgt af elev- og deltageraktiviteter
• give eleverne mulighed for at anvende visuelt, taktilt

og/eller kinæstetisk materiale
• give mulighed for valg af, hvor, med hvem og hvordan

eleverne vil arbejde med emnet.

Ikke alle af ovennævnte konklusioner er nye for os som
lærere, men det kan muligvis overraske nogen at så stor
en del af eleverne er holistiske. Inddelingen i holistikere
og analytikere kan man betragte som den første grovsor-
tering.

Rita Dunn har også forsket i hvordan vores læringsstil
udvikler sig i forhold til vores alder. Dunn påviser at
børn, ikke overraskende, er mere taktile/kinæstetiske jo
yngre de er. På de laveste klassetrin er mindre end 12% af
børnene auditive, og under 40% er visuelle. Denne for-
deling ændrer sig med tiden, og jo ældre de bliver jo
mere visuelle og auditive bliver de. 

Lena Bostrøm fra Sverige forsker også i læringsstile. Ken-
detegnende for Bostrøms forskning er et forsøg på at
adaptere Dunns teorier til en nordisk undervisningstradi-
tion. Bostrøm har især fokus på de fire læringsstile:
kinæstetisk, taktil, visuel og auditiv som kort skal
beskrives her:

Kinæstetisk
Kinæstetiske elever er domineret af såvel ydre som indre
faktorer. De ydre faktorer har med kroppen at gøre, og
hænger sammen med at kinæstetikere lærer nemmere
når de får lov at bevæge sig og bruge kroppen i
indlæringsøjeblikket. De indre faktorer har med
følelserne at gøre. De kinæstetiske elever træffer som
regel beslutninger ud fra hvad de føler, mere end ud fra
hvad der er rationelt. Læringssituationen skal for disse
elever ’føles’ positiv, og det er vigtigt at der er gode
relationer mellem lærer og elever, ellers daler motiva-
tionen og entusiasmen hurtigt. Eksempler på opgave-
typer kunne være rollespil, små skuespil, bevægelses-
remser- og sange, spil og lege hvor man skal bruge 
kroppen.

Taktil
Taktile elever foretrækker praktisk arbejde med hænd-
erne, og de husker bedre når hænderne er involveret i
læreprocessen. Eksempler på opgavetyper: alle former
for spil hvor man skal bruge hænderne (kortspil, memo-
ryspil, domino, brætspil), tegne- og skriveopgaver,
klippe-klistre opgaver, osv.

Visuel
Visuelle elever kan være tekstvisuelle eller billedvisuelle.
De tekstvisuelle er gode læsere, tager noter, skriver
huskesedler, osv. De billedvisuelle foretrækker illustra-
tioner, diagrammer, visuelle præsentationer af viden, og
de kan genkalde sig informationer ved at ’se det for
deres indre blik’. Eksempler på opgavetyper: tekstlæs-
ning, billedlæsning, osv.

Auditiv
Auditive elever er generelt gode til at lytte og fore-
trækker mundtlige instruktioner fra fx læreren - og de
husker hvad der bliver sagt. De foretrækker også ofte at
tale sig frem til en løsning på en opgave ved fx at sam-
tale og diskutere med andre. Eksempler på opgavetyper:
lytteøvelser, dialogopgaver, fremlæggelser, osv.

Læringsstile og Daffi the Dragon
For udvikling af Daffi the Dragon har det betydet at der i
3.-4. klasse må være megen fokus på kinæstetiske og tak-
tile opgaver, mere end der måske normalt er i systemer
til begynderengelsk. Derfor har vi decideret mange
bevægelsesremser og sange såvel som spil og lege i
materialet. Mange af opgaverne dækker i øvrigt mere
end én læringsstil. Fx er en sang eller bevægelsesremse
både kinæstetisk idet vi lægger op til at man rejser sig
fra stolene og understøtter ordindlæringen med
bestemte bevægelser, men den er selvfølgelig
også auditiv idet man jo lytter til rytmen,
siger og lytter til ordene, osv. Opgaver hvor
eleverne skal tale sammen, fx i forbindelse
med dialogopgaver og spil, er i deres
natur auditive opgaver, men de er også
taktile hvis eleverne, som det er til-
fældet i dette materiale, er
aktive med hænd-
erne.



Som tidligere nævnt (side 8) markerer en lille tegning ud
for opgaverne hvilken type opgave der er tale om.
Denne markering skal hjælpe eleverne til at forstå og
huske på at de fx skal op at stå og bevæge kroppen, tale
engelsk i par eller gruppe, bruge hænderne, lytte og
skrive/tegne. Se symbolerne side 8.

Der kan synes at være en modsætning her. Vi omtaler 4
centrale læringsstile, men vi markerer opgaverne med 5
forskellige symboler. Det skyldes at vi har lagt vægt på
en løsning der kan forstås og anvendes af eleverne. Vi
har ikke fundet det anvendeligt at markere opgaverne
med 4 symboler for kinæstetisk, taktil, auditiv og visuel
læringsstil. Lytteøvelser, sange og dialogopgaver er alle
primært auditive, men det er alligevel vidt forskellige
opgaver for elevens vedkommende. I lytteøvelserne skal
man lytte til cd’en og kigge på billeder, i forbindelse
med sange og remser skal man synge og bevæge sig, og i
forbindelse med dialogopgaverne skal man primært sige
noget, tale sammen. At markere disse tre opgavetyper
med fx et øre, synes vi ikke er oplagt for eleverne – det
ville forvirre mere end det ville gavne. Vi har i stedet
valgt at lave symboler der viser en kombination af den
læringsstil og den færdighed (lytte-læse-tale-skrive) der
er i fokus i opgaven.

Hvordan ved man hvilken læringsstil 
der er dominerende?
Der findes tests til at afdække den enkelte elevs lærings-
stil, men vi mener sagtens man kan arbejde med lærings-
tile uden at teste hver enkelt elev. Vi vil vove den på-
stand at man som lærer godt ved hvilke elever der har
det godt med at arbejde på egen hånd, der bedre fun-
gerer i pararbejde, der har megen brug for lærerhjælp,
der ikke kan sidde stille, der skal have noget mellem
hænderne, osv. Og det er lærerens opgave at hjælpe
eleverne med at blive bevidste om at der er nogle må-
der at arbejde på, og nogle opgavetyper som fungerer
bedre for dem, dvs. som de måske har mere lyst til og
lykkes bedre med end andre. 

ORDFORRÅDSTILEGNELSE

Der er med de seneste CKF for faget engelsk lagt vægt
på kulturkompetencer i lyset af en stigende internatio-
nalisering og globalisering. Som resultat af denne vægt-
ning er hele sprogtilegnelsesdelen og herunder ordfor-
rådstilegnelsen blevet et prioriteret område i skolens
engelskundervisning. Eleverne i skolen har længe været
kommunikativt kompetente, men de har manglet et
præcist og nuanceret ordforråd. En forøget kommuni-
kation på tværs af kulturer kræver blandt andet øgede
sproglige kompetencer. Vi har derfor valgt at fokusere på

ordforrådstilegnelse og herunder læringsstrategier og
læringstilgange. Ordforrådstilegnelse er et intersprogligt
og et interdisciplinært felt som i sidste ende drejer sig
om læringsstrategier.

Spørgsmålet er hvor mange ord man har brug for at kun-
ne som ’learner’ af engelsk for at kunne begå sig. Ikke
alle ord er lige anvendelige – således er alle ord ikke lige
nødvendige at kunne. Der er faktisk kun et lille antal
engelske ord som er højfrekvente. Hvis man som ’learn-
er’ kan disse ofte forekommende ord, vil man kunne
genkende et stort antal ord i en skrevet og i en talt
tekst. De højfrekvente ord er som oftest indholdsord
som substantiver (navneord), verber (udsagnsord), adjek-
tiver (tillægsord) og adverbier (biord). Forskningen peger
på at et ordforråd på cirka 3.000-5.000 ordfamilier er en
god basis for sprogforståelse – det vil sige med hensyn
til at kunne lytte og læse. Et ordforråd på 2.000-3.000
ordfamilier er et godt fundament for at kunne bruge
sproget produktivt – det vil sige med hensyn til at
kunne tale og skrive.

Pointen er kort sagt at man skal bruge ordene for at få
dem til at blive i det mentale leksikon. Ordene skal ind i
en sammenhæng for at blive husket. Det er nemmere at
lære ord som man er interesseret i. Det er nemmere at
huske og lære et ord hvis man kender nogle af dets
kollokationer – det vil sige de ord som det pågældende
ord ofte optræder sammen med. 

Med hensyn til hvilke og hvor mange ord skolens elever
har brug for at kunne på engelsk, kan det være en hjælp
at vide: 

• At det drejer sig om at lære de højfrekvente ord i
sproget.

• At det drejer sig om at lære strategier der kan bruges
til at forstå og lære sprogets lavfrekvente ord.

Med hensyn til hvad det vil sige at kunne et ord på
engelsk, kan det være en hjælp at vide:

• At kunne et ord receptivt vil sige at man kan genkende
ordet når man ser eller hører det.

• At kunne et ord produktivt vil sige at man kan gen-
kalde sig et ord og bruge det skriftligt eller mundtligt.

Med hensyn til hvordan man tilegner sig et ord på eng-
elsk, kan det være en hjælp at vide:

• At ’strategier til at finde ud af nye ords betydning’
består af ’afgrænsningsstrategier’ og ’sociale strategier’
– hvor man kort sagt finder ud af ords betydning på
baggrund af kendskab til sprogets struktur, konteksten,
ordbogsopslag – eller ved at spørge fx læreren.
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• At ’strategier til at huske betydningen af nye ord’
består af ’sociale strategier’, ’huske strategier’, ’kognitive
strategier’ og ’metakognitive strategier’ – hvor det
primært drejer sig om dybdeforarbejdning af ord under
en eller anden form så de kan lagres i langtidshukom-
melsen.

Med hensyn til dybden i den kognitive forarbejdning og
ordforrådstilegnelse på engelsk, kan det være en hjælp
at vide:

• At kognitiv dybdeforarbejdning af et ord vil sige at
man skal have fat i ordets betydningslag og ikke kun i
overfladelaget.

• At eleven skal præsenteres for opgaver der presser til
at gå i dybden med så mange aspekter af et ords
betydning som muligt.

Med hensyn til princippet om at lære i helheder, kan det
være en hjælp at vide:

• At adskillige ord tilegnes som grupper af ord – en
form for faste enheder.

• At eleverne har brug for ofte at møde de faste udtryk i
forskellige teksttyper og for at afprøve hypoteser om
deres betydning og anvendelse.

Med hensyn til sammenknytning af ord, rytme og
bevægelse i engelskundervisningen, kan det være en
hjælp at vide:

• At sange, rim og remser med tilknyttede bevægelser
kan understøtte udtalelaget og tilegnelsen af ord.

• At sange, rim og remser giver mulighed for at lære i
helheder.

LÆRINGSSTRATEGIER

Det handler som nævnt om at få dybdeforarbejdet
ordene så man kan huske dem. Ideen bag dybdeforar-
bejdelse af ord er at det er typen af opmærksomhed
som et ord får der bestemmer om det huskes. Mundtlig
repetition af et ord er ikke en tilstrækkelig effektiv måde
at lære på i forhold til at kunne genkalde sig et ord. Det
er heller ikke så effektivt at se et ord og en definition af
et ord i forhold til at skulle genkalde sig et ord. Det
betyder at man som lærer skal præsentere eleverne for
nogle mere krævende arbejdsmåder så deres opmærk-
somhed rettes mod ordene der skal læres. Er den læring
der foregår ikke tilstrækkelig effektiv, skal ordet gentages
eller optræde mange gange før der foregår en egentlig
tilegnelse. Det er med afsæt i dette syn på dybdeforar-
bejdelse at de mange forskellige opgaver, spil, dialoger,
rim og remser osv. i materialet skal ses.

Det drejer sig om at få lagret ordene i langtidshukom-
melsen så de kan genkendes og genkaldes. Korttids-
hukommelsen bruges til løbende at bearbejde det man
møder, fx diverse informationer, indtryk og ord. Bliver en
elev fx bedt om at gentage et ord, vil eleven som oftest
gøre brug af korttidshukommelsen – og det glemmes
igen efter kort tid. Langtidshukommelsen kan bruges til
at lagre i – det vil sige at man kan huske det igen.

Hvad er det så der skal til for at sikre en sådan dybde-
forarbejdelse og deraf følgende lagring i langtidshukom-
melsen? 

I Daffi the Dragon lægger vi vægt på gruppearbejdet i
forbindelse med tilegnelsesprocessen. Den sociale sam-
menhæng øger motivationen hos eleverne og fremmer
en aktiv forarbejdning af informationer om ordene. De
mange forskellige spil kræver naturligt at eleverne arbej-
der sammen. Det er fx meningsfuldt at bede om et
bestemt kort fra en anden elev for at få et stik. Det er
ligeledes meningsfuldt fx at skulle sige ordene for at få
et stik i et memoryspil eller i et ord-domino. Denne
sammenkædning af en social strategi sammen med en
meningsfuld opgave støtter lagring af ord og talehand-
linger i langtidshukommelsen.

Fysisk handling kan også lette genkaldelsen af ord. Dette
er baggrunden for de mange sange med tilhørende
bevægelser i Daffi the Dragon. Denne strategi er særligt
velegnet i begynderundervisningen fordi det er naturligt
for eleverne i den alder at lege og bruge kroppen.

Variation i den måde ord og talehandlinger præsenteres
på er også af afgørende betydning for lagring i langtids-
hukommelsen. Det er baggrunden for de mange forskel-
lige opgaver i fx Fun and Games hvor der i flere opgaver
arbejdes med de samme ord og talehandlinger. Der læg-
ges også flere steder op til at eleverne selv kan udbygge
legen, spillet eller dialogen. Elever som indgår i samtale
om legs rammer og regler, udvikler sprogfærdighed hur-
tigere end hvis de ikke har den mulighed. Når sprog og
handling knyttes sammen som det her er beskrevet,
styrkes sprogtilegnelsen.

En samtale med eleverne om disse strategiske tilgange
til at tilegne sig sprog på kan være med til at bevidst-
gøre dem om hvordan de lærer. Eleverne vil også kunne
pege på hvilke måder de ved fungerer for dem. En sådan
samtale om en mere eller mindre bevidst tilgang til at
arbejde med sproget på kan og bør udbygges jo ældre
eleverne bliver så de bliver bevidste og medansvarlige
for deres læreprocesser.
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PORTFOLIO OG EVALUERING

Portfolios er på vej til at være en naturlig del af under-
visningen i danske skoler, og en hel central del af den
løbende interne evaluering. Vi beskriver her hvad en
portfolio er, og hvordan den kan bruges i undervisning-
en. Du kan som lærer lade dig inspirere af dette oplæg
og bruge det du kan i forhold til den proces du selv, din
skole og dine elever er i.

Hvad er en portfolio? 
En portfolio er en slags præsentationsmappe.
Portfolioen indeholder elevens arbejde. Den kan omfat-
te alt hvad eleven laver i skolen – fx enkle, traditionelle
skriftlige opgaver, multimedieprodukter, udtryk af prak-
tisk-musisk karakter, osv.

Hvilke former for portfolio er der? 
Man kan fx arbejde med arbejds- og præsentationsport-
folios. Arbejdsportfolioen er elevens daglige arbejdsred-
skab hvor forskellige typer arbejde samles – så eleven
kan beskrive og reflektere over sin læreproces, sine
resultater og produkter. Arbejdsportfolioen kan inde-
holde læringsmål for den enkelte, opsat af eleven eller
af eleven og læreren og evt. forældrene i et samarbejde,
fælles klassemål og evalueringer/selvevalueringer. 

Man kan desuden arbejde med en præsentationsportfo-
lio. Præsentationsportfolioen er en samling af de bedste
elevarbejder fra arbejdsportfolioen – valgt med henblik
på en vurdering eller som grundlag for en elev-lærer
samtale og/eller en skole-hjem samtale. Præsentations-
portfolioen kan på den måde indgå som en del af eva-
lueringen. Den kan fx begynde således „Jeg har valgt
dette fordi…“ – ellers kan det være svært senere at
huske hvorfor lige netop det stykke arbejde blev valgt
ud.

I princippet er præsentationsportfolioen bygget op på
baggrund af elevens eget udvalg af repræsentative ar-
bejder, samlet gennem en periode med henblik på vur-
dering. Præsentationportfolioen kan give et billede af
elevens læreproces og kompetencer.

Hvordan kan en portfolio se ud? 
En portfolio kan have mange forskellige ydre former –
det kan fx være ringbind, æsker, hjemmesider, CD-rom,
osv. Portfolioen kan indeholde områder som – hvem er
jeg, hvad vil jeg, og hvad vil min skole, min bedste måde
at lære på, arbejdsopgaver og resultater, læringsmål,
logbogsnotater, selvproducerede materialer – fx en bog
eller tegninger med ord, elev- og lærerrespons og even-
tuelle aftaler eller andet som eleven er glad for og øn-
sker i sin portfolio.

Uanset ydre form skal en portfolio have en tydelig
struktur så den er nem at håndtere og orientere sig i.
Indholdet er afhængigt af formålet med portfolioen.

Portfolio og evaluering
Der er i tiden fokus på undervisningens og læringens
kvalitet. Ved at benytte portfoliometoden i undervis-
ningen kan man afprøve læringsstrategier og evaluerings-
metoder som har afsæt i noget dokumenterbart, uden at
det drejer sig om testmateriale. På den baggrund kan
man måske støtte og kvalificere dialogen om elevernes
læring og udvikling, både i forhold til eleverne selv, og
til lærerne og forældrene. Og man kan ligeledes være
med til at støtte eleverne i processen om at tage med-
ansvar for deres egen læring.

Portfoliometoden er forbundet med elevansvar –
selvstændighed og vurdering af egne præstationer, og
med refleksion over læring og samarbejde – et samar-
bejde både mellem eleverne og mellem lærer og elev.
Gennem brug af portfoliometoden lærer eleverne noget
om deres personlige læreprocesser, og læreren lærer
noget om sin måde at undervise på. 

Selv om det primært er eleven der er i centrum i
forbindelse med udvælgelse af produkter og processer
til portfolioen, så er en elevportfolio en afspejling af
lærerens syn på undervisning og læring. 
Det er læreren der, som den voksne, er hovedansvarlig
for undervisningens struktur og form. Med det afsæt
skal man som lærer have tænkt over:
• hvilke former for læring man tror på virker
• hvilke mål man har med undervisningen
• hvordan man kan støtte elevens læring
• hvordan eleven kan blive mere selvstændig og effektiv

i sin personlige læreproces
• inden for hvilke forskellige vidensområder det er

vigtigt at kunne dokumentere elevens udvikling og
vækst

• hvilke forventninger forældrene har til deres børn – og 
• hvordan forældrenes rolle kan bakkes op.

Populært sagt er der mange måder at lære på – og læ-
rerens opgave er blandt andet at hjælpe eleven med at
finde frem til de strategier og måder som understøtter
læring og lagring i langtidshukommelsen – som det er
beskrevet i afsnittet om ordforrådstilegnelse. Nogle
strategier er som sagt mere hensigtsmæssige end andre,
men man skal jo kende til dem og have prøvet dem.

Løbende intern evaluering 
Vi ser de forskellige workshops i materialet som en form
for løbende intern evaluering. Her synliggøres målet for
eleverne, altså det mål der er opstillet for hvert kapitel i
Fun and Games. Efterfølgende kan eleverne udfylde eva-
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lueringsarket bagest i Fun and Games. Dette ark kan
bruges af eleverne til at markere hvad de har syntes om
de forskellige opgaver. Der kan desuden kommenteres
yderligere på arket i forbindelse med en samtale mellem
lærer og elev om fx det faglige udbytte, eller med hen-
syn til foretrukne læringsstile hos eleven.

Vi ser ikke evaluering som et testbegreb, men som en
synliggørelse af målet med undervisningen. De forskel-
lige workshops kan bruges som dokumentation af hvad
eleverne har fået ud af at arbejde med Daffi the Dragon
og opgaverne i Fun and Games. Evaluering skal på den
baggrund ses som en sikring for både elever og lærer.

Klasseportfolio
Eleverne kan gemme diverse produkter fra undervis-
ningen i en portfolio. Vi foreslår at man i 3. klasse
begynder med en klasseportfolio som på sigt kan gøres
individuel – fx i løbet af 4. klasse. Det kan være et fælles
valg i klassen hvad der skal i klasseportfolioen. Men der
kan også lægges individuelle produkter i klasseportfo-
lioen. Det væsentlige er at eleverne og læreren kender
målet og rammerne for hvorfor og hvad der lægges i
portfolioen. Som lærer skal man gøre sig klart hvad der
evalueres – er det læringsstile, ordforrådsstørrelse,
opgavetyper, positiv selvforståelse, sproghandlinger,
elevernes arbejdsindsats osv. 

Man kan fx vælge at gemme: 
• et foto af eleverne i forbindelse med en warm-up si-

tuation, fx en de synes er særlig sjov. Husk en kom-
mentar om hvorfor den har været sjov, og hvilke ord 
og udtryk de har lært. 

• et videoklip af en workshop hvor eleverne arbejder 
med et af spillene, igen med en kommentar om hvad 
de har lært, hvad der var sjovt, let, svært, nyt eller 
lignende. 

• et print af et af spillene fra hjemmesiden med kom-
mentar om hvad eleverne synes om spillet, hvad de 
har lært og hvordan de evt. arbejder med det der-
hjemme (med forældre, søskende, kammerater eller 
andre).

• en formbog, fx My own food book copysheet 4 c, 
inkl. elev- og lærerevaluering af hvad de har arbejdet 
med og hvad de kunne arbejde med en anden gang. 

• et spil fra workshoppen som de fleste elever synes er
særligt godt, og som de gerne vil arbejde videre med
i 4. klasse.

Man skal blot huske at gøre opmærksom på hvorfor de
enkelte ting gemmes. Vælger man fx at lave en tradi-
tionel ringbindsportfolio med plastlommer til de
forskellige ting, kan man lave en forside før hver samling
af gemte sager hvor man redegør for hvorfor netop
dette materiale gemmes. Der kunne fx stå: 
• „Vi har valgt at gemme disse formbøger fordi de var

sjove at lave, blev flotte og vi vil gerne læse hinandens
bøger.“

• „Vi har valgt at gemme disse posters fordi der er
mange gode ord på som vi gerne vil gemme og hænge
op i 4. klasse.“

• „Vi har valgt at gemme de bedste spil så vi kan spille
dem igen også til næste år.“

• „Vi har valgt at gemme en kopi af en side i vores Fun
and Games bog som vi vil bruge til næste foræl-
dremøde.”

• ”Vi har valgt at gemme billeder af nogle timer hvor vi
arbejdede godt og lærte en masse.“

• „Vi har valgt at gemme den sang hvor vi selv har sat
ord ind fordi vi lærte mange nye ord.“

• „Vi har valgt at gemme … fordi det skal bruges til at
lave en udstilling over hvad vi har arbejdet med i
engelsk.“

• „Vi har gemt … som skal hænges op i vores English
Corner i 4. klasse.“

Der kan naturligvis være andre kriterier for hvad og
hvorfor noget skal gemmes i portfolioen.

Evaluering kunne også tænkes ind i en tværfaglig sam-
menhæng mellem fx dansk og engelsk hvor der aftales
elever og lærere imellem hvilken målsætning der er for
produkter og/eller processer som gemmes i portfolioen.
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ET UNDERVISNINGSMODUL 
TRIN FOR TRIN

Med Daffi the Dragon anbefaler vi at der lægges op til undervisningsmoduler af fx 2 x 45 minutter som vil give mu-
lighed for en optimal udnyttelse af materialet. Tidligere var det væsentligt at eleverne fik „den daglige dosis“ af frem-
medsproget, men i dag hvor børn dagligt får et engelsk input gennem medierne, er det at foretrække at eleverne med
2 x 45 minutter får lejlighed til fordybelse i den fase hvor de selv skal arbejde med sproget – det vil sige den dybde-
forarbejdelse der skal få sproget til at lagre sig i langtidshukommelsen, og som skal sikre et både receptivt og produk-
tivt ordforråd og sprogbrug. 

På de følgende sider (side 24-29) beskriver vi indholdet af Storybook og Fun and Games i detaljer. Men vi starter med
at give et kortfattet eksempel på i hvilken rækkefølge man kan bruge de to elevbøger, cd’en og hjemmesiden.

II  UNDERVISNINGSVEJLEDNING

Kig på mål-illustrationen i Fun and Games sammen med
eleverne. Hjælp dem til at forstå det figurerne siger.
Brug fortrinsvis engelsk, fagter og krop.

‘Warm up’ med Name ball opgaven eller en af de andre
Warm up opgaver fra Teacher’s Guide. Eleverne tager de
nye ord og udtryk i munden, evt. for første gang, i en
eller flere aktiviteter hvor de skal bruge krop, stemme
og hænder.
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Vis evt. eleverne en transparent af kapitel 1 i Storybook
på OH. Tøm billedet med eleverne i en forforståelses-
proces hvor de engelske ord og udtryk nævnes af lærer
og elever. 

Opgave 2 i Fun and Games, Listen and point. Kig på side
4-5 i Storybook og lyt til dialogen. Eleverne peger på
den figur der taler. Lyt flere gange, og hør evt. både den
lette og svære version.

Eleverne kan arbejde alene eller to og to. Lad dem tegne
figurerne for at vise at de har forstået ordet. Lad dem
tegne flere ting i de tomme felter efter eget valg. De kan
også blot skrive hvis de foretrækker det. Eleverne kan
selv gå videre til følgende opgave når de er klar. Læreren
kan også vælge at sætte en tidsfrist for opgaven.

Eleverne arbejder to og to eller i mindre grupper. De
leger med pindedukkerne og spiller små rollespil hvor
de lader figurerne tale. Her siger de nogle af de udtryk
de har lært, og evt. nogle udtryk de kan i forvejen. Hen
ad vejen udbygges aktiviteten i takt med at eleverne får
flere og flere ord. Det er en god idé at sætte en tidsfrist
for denne opgave.

4

Ronnie

Sam

Elvis

Daffi

3 MY WORDS  

Tegn den rigtige figur over navnet.
I de tomme kasser kan du tegne eller skrive ord 
du allerede kan, eller ord du gerne vil lære.

Wacco
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6

Workshop 1  

MEMORY 1

2-3 players          pencil           crayons             scissors              Storybook              copysheet 1

flag 
dragon

På arket er der tegnet 6 ordpar.
Vælg 3 ordpar til.
Tegn dem i de tomme felter.

Klip de 18 kort ud.

Spil memory.
Vend kortet – sig ordet.

Brug den afsluttende sang til en ‘round-off’ hvor alle
elever igen kommer op af stolene og bruger kroppen og
stemmen.

Workshoppens opgaver kan bruges når der er behov for
det, og kan altså ligge imellem de øvrige opgaver.
Workshoppen kan også ligge til sidst i arbejdet med
kapitlet og kan på den måde fungere som en form for
evaluering. Workshoppen kan dokumentere overfor så-
vel lærer, elever og forældre at der er blevet arbejdet
med det opstillede mål, og den kan give en pejling om
hvor langt eleverne er kommet i forhold hertil.

På Wings hjemmeside kan eleverne lytte til dialogerne
og ordene i Storybook. Afhængig af skolens indretning
med computere kan eleverne arbejde med hjemmesiden
i skolen, på egen hånd eller to og to. Hjemmesiden er
oplagt til de elever der har brug for mange gentagelser.
Men, hjemmesiden giver også eleverne mulighed for at
lytte og træne derhjemme – alene eller sammen med
familien.

Du må som lærer vurdere om den enkelte elev skal lave
alle opgaver. Det er muligt at lade eleverne fravælge
nogle af opgaverne idet flere opgaver træner samme
udtryk og ordforråd. I henhold til teorien om lærings-
stile kan du også lade eleverne vælge at arbejde med de
foretrukne opgaver først, og derefter de øvrige opgaver.

Vi foreslår at du generelt opfordrer eleverne til at gå
videre til nye opgaver i stedet for at vente på at hele
klassen er færdig. Det er især muligt i de opgaver hvor
eleverne skal skrive og tale sammen to og to eller i små
grupper.
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STORYBOOK OG CD 

Storybook er bygget op over 8 grundlæggende tableauer
(8 kapitler) hvor de ord og sætninger eleverne skal ar-
bejde med, præsenteres via billeder. Ud over de 8 ta-
bleauer er der et brætspil, et opslag med kropsdelenes
navne, 6 sider med traditionelle engelske sange og et
opslag der viser hvordan man bruger hjemmesiden.

Tableauer 
De 8 tableauer i Storybook danner udgangspunkt for
undervisningen og giver klassen et fælles afsæt – en
fælles oplevelse og introduktion til de nye ord og
udtryk. Du kan evt. printe en transparent af de enkelte
tableauer. De ligger som pdf-filer uden talebobler og
billedord på en cd-rom sammen med den cd-audio der
indeholder lyden. Denne transparent kan danne
udgangspunkt for kapitlet ved at klassen i fællesskab
tømmer billedet for ord. Samtalen om tegningerne kan
foregå på engelsk og/eller på dansk. Det kan være en
fordel at benytte dansk for at øge elevernes forståelse
af brugen af de transparente ord og derigennem øge
deres sproglige selvtillid. Man skal som lærer selvfølgelig
være opmærksom på at man har et stort ansvar for at
det engelske sprog bliver brugt i undervisningen. Men,
det er samtidig meget væsentligt at man ikke fratager
eleverne lysten til at lære og bruge det engelske sprog
ved at benytte engelsk i situationer hvor de tydeligt sig-
nalerer usikkerhed. 

Du kan også vælge at indlede med at spille lyden til
tableauerne mens eleverne kigger i bogen eller på en
transparent. Bemærk at vi i de første 5 kapitler lægger 
2 versioner af lydsiden. Den første version indeholder
flere replikker end dem der er gengivet i taleboblerne.
Den anden gengiver kun det der står i taleboblerne.

Der er også forfattet en baggrundshistorie til ta-
bleauerne i Storybook. Den er på engelsk, se side 48.
Den er indtalt på cd’en af Edward Broadbridge, men
mest som et ekstra tilbud. Eleverne vil næppe forstå den
læst op på engelsk i sin helhed, men der er dog
mulighed for at lytte sig til sprogtonen og arbejde med
lyttestrategier ved fx at spørge om der var ord og
vendinger eleverne kunne genkende. Man kan også tale
om hvordan eleverne forventer at historien udvikler sig
med afsæt i deres begyndende genreforståelse. Vi finder
det mest oplagt hvis du selv læser historien og oversæt-
ter undervejs – alt afhængigt af hvor meget eleverne
forstår. Historien kan være med til at bygge rammen og
det fantastiske univers op så forforståelsen skærpes for
eleverne.

The Wicked Witch Game
Brætspillet er et tilbud om en ekstra Workshop hvor
eleverne træner og automatiserer et udvalg af de ord
som de har arbejdet med i løbet af de første 5 kapitler.
Spillereglerne står bagest i Storybook. Eleverne kan selv
justere og udvikle reglerne.

Hvis spillet skal gøres sværere, er det oplagt at bede
eleverne sige hele sætninger. Hvis de lander på et felt
med SAY, kan de fx sige This is a hat/I would like a
hat/I like that hat/I don’t like that hat/osv. Hvis de
lander på et felt med PLAY, fx PLAY guitar kan de vise at
de spiller guitar samtidig med at de fx siger I play the
guitar/I like to play guitar/I can’t play the guitar/
I don’t like to play the guitar/osv.

Knees, nose and toes
Opslaget indeholder ordene for kropsdelene på men-
neske og drage, samt en sang der træner nogle af disse
ord. Der er ikke opgaver i Fun and Games til opslaget.
Det er oplagt at arbejde med opslaget i tilknytning til, 
evt. umiddelbart før, kapitel 5 hvor eleverne arbejder
med blandt andet tøj.

Du kan finde undervisningsforslag i Kommentarer til
kapitel 5.

Klassiske engelske sange
Bagest i Storybook og på 3 kopiark (O, P og Q) i denne
Teacher’s Guide finder du en række klassiske engelske
sange. Sangene er valgt med udgangspunkt i at ordfor-
rådet skal passe til det der gennemgås i Daffi the
Dragon. Men, idéen er også at tilbyde en stor variation
af sange i materialet generelt, samt at medtage sange
der er en del af engelsk kulturtradition. De klassiske
engelske sange kan benyttes som ‘warm ups’ eller ‘round
offs’ – det vil sige til at samle klassen med mulighed for
fælles oplevelser og fælles referenceramme. Nogle af
sangene er sandsynligvis genkendelige for eleverne fordi
de findes på dansk i en eller anden variation. Dette er
med til at skabe forforståelse og understøtte den sprog-
lige selvtillid.

En del af sangene i Storybook kan bruges til at arbejde
med præpositioner. Du kan i Kommentarer til kapitel 7
finde undervisningsforslag.



FUN AND GAMES 

Fun and Games er bygget op over 8 kapitler i lighed
med de 8 tableauer i Storybook. Hvert kapitel følger i
princippet en skabelon hvor flere af de samme
opgavetyper går igen kapitel for kapitel. Det drejer sig fx
om Warm up, Listen and point, My words og Waxon talk
som vi beskriver en gang for alle herunder. Vi følger en
skabelon fordi det er vigtigt at eleverne lærer strukturen
i opgaverne at kende. På den måde er de hele tiden klar
over hvad de enkelte opgaver dækker over, og de bliver
mere selvhjulpne. Dog er der selvfølgelig afvigelser fra
skabelonen, afhængigt af det ordforrådsområde der
arbejdes med.

Læringsmål
Hvert kapitel indledes med en illustration der viser
læringsmål for kapitlet. Det er vigtigt helt fra starten af
engelskundervisningen at gøre eleverne bevidste om
hvad der er målet med det arbejde de skal i gang med. I
3. klasse finder vi det oplagt at illustrere målene i teg-
ninger og replikker, i stedet for at skrive dem på liste-
form. 

Opgavetyper
Generelt er der fokus på kommunikative opgaver og,
som nævnt under læringsstile (side 8 og 13), på
kinæstetiske og taktile opgaver hvor eleverne fx skal
skrive, tegne, samtale, lege, spille spil og synge, rime og
remse. Men, der er også opgaver der er lukkede i deres
form. Efter at have arbejdet med fx Waxon talk eller
Workshop opgaver som kræver meget tankevirksomhed,
har eleverne mulighed og måske brug for de mere enkle
og ligetil opgaver hvor de ikke udfordres, men kan gøre
brug af noget af det de kan. Opgaven skal bestå af noget
kendt hvor der er mulighed for umiddelbar succes. Den
slags opgaver skal ses som en ’pause’.

Ifølge Thomas Armstrong, som har forsket videre i
Gardners teorier om Mange Intelligenser, handler god
læring om at skabe ’flow’ oplevelser for eleverne. ’Flow’
opnås hos det enkelte barn når krav og kompetence
følges ad. Der sker et ’flow’ – man kan sige det ’flyder’
for eleven – ikke nødvendigvis fordi opgaven er let, men
den bliver anvendelig, meningsfuld og der bliver skabt
en nysgerrighed. Oplevelsen af ’flow’ har fællestræk
med børns selvforglemmende oplevelser når de leger.
Det sker når der er ligevægt mellem de krav der stilles,
og barnets evner. Dette vil netop kunne bruges i en
praktisk-musisk undervisning hvor legen, med Vygotskys
ord, bliver kilde til udvikling og skaber zonen for videre
udvikling.

Det er dog ikke muligt hele tiden at være i ’flow’ –
man har som elev brug for en pause, og her får de
mere lukkede opgaver deres berettigelse. Her får eleven
mulighed for at arbejde med mere enkle og forud-
sigelige opgaver hvor succesen består i at man forholds-
vis nemt kan løse opgaven som måske er lidt rutine-
præget i sin form og indhold.

De åbne opgaver lægger selvsagt ikke op til faste be-
svarelser, og afhængigt af den enkelte elev kan opga-
verne besvares på forskellige niveauer. Vi lægger des-
uden vægt på at eleverne selv er med til at udvikle de-
res ’intersprog’ og deres undervisningsmateriale. I My
words opgaverne har de mulighed for at arbejde med
afsæt i egen viden og interesser. I Workshop opgaverne
har de som regel mulighed for at supplere de eksisterende
spillebrikker med brikker hvor de selv tegner eller skriver
de ord som de gerne vil træne. Det er en motiverende
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faktor at de selv kan præge materialet, og vælge det ud
de gerne vil lære. Det hjælper dem også til at tage an-
svar, og gør dem mere selvhjulpne.

Progression
Tableauerne i Storybook og opgaverne i Fun and Games
er tænkt anvendt fortløbende da der er en progression i
materialets historie om dragen Daffi. Men, materialet er
bygget op så man kan fordybe sig i ét kapitel og gøre
lidt mindre ud af et andet. Selv om der, som beskrevet,
er en tænkt rækkefølge i brugen af materialet, kan den
enkelte lærer med held vælge sin egen struktur og
anvendelse af materialet i henhold til det faglige ind-
hold som det er nødvendigt at lægge vægt på.

Symboler markerer læringsstil og færdighed
Opgaverne er markeret med et lille ikon der viser om
eleven skal lytte, tale, tegne/skrive, osv. I symbolet
ligger også en angivelse af hvilken læringsstil der er i
fokus. Se desuden side 13 om læringsstile. Der er føl-
gende typer af symboler:

Eleverne skal op at stå, bevæge sig til fx en sang.
Kinæstetisk/auditiv opgave.

Eleverne skal lytte til cd’en, og som regel følge
med på en tegning samtidigt. Auditiv/visuel
opgave.

Eleverne skal tegne eller skrive. Taktil opgave.

Eleverne skal tale sammen par- eller gruppevis.
Ved Waxon talk opgaverne bruger de pinde-
dukkerne, og i de øvrige opgaver skal de ofte
tegne, farvelægge eller skrive før de skal tale sam-
men. Disse opgaver er auditive/taktile.

Eleverne skal spille spil i forbindelse med at de
siger engelske ord og udtryk, fx i Workshop
opgaverne. Taktil/auditiv opgave.

Bemærk at mange af opgaverne er markeret med et
samtalesymbol selv om det umiddelbart ser ud som om
det er en tegne- eller skriveopgave. Vi har valgt samtale-
symbolet for klart at markere for eleven at det altså dre-
jer sig om at tale engelsk i opgaven, selv om der også
skal skrives/tegnes.

Organisationsformer og tidsramme for
opgaverne
Organisationsformen er ikke markeret ud for opgaverne i
Fun and Games idet vi mener det er op til den enkelte
lærer og eleverne at vurdere om der er basis for at ar-
bejde alene, i par, i gruppe eller klassevis. I henhold til
teorien om læringsstile lærer nogle elever bedst alene,

nogle bedst sammen med en voksen, nogle bedst to og
to, osv.

Organisationsformen skal altså ideelt set kunne varieres
efter klassens behov, men naturligvis lægger nogle
opgaver i formuleringen op til klassearbejde, fx når der
skal synges, og gruppearbejde, fx når der spilles spil
(Workshop opgaver). Der er også i materialet en hel del
opgaver til pararbejde hvor eleverne taler sammen eller
skiftes til at sige noget som den anden skal gøre. 

I nogle 3. klasser organiseres opgaverne i Fun and Games
bedst som klasseundervisning med instruktion fra lære-
ren og med en fast afsat tidsramme til hver opgave. Det
er væsentligt at eleverne forstår at de kan vende tilbage
til mange af opgaverne. Og det er vigtigt at læreren
giver dem tid og plads til dette.

Men som tidligere nævnt er et af målene at arbejde hen
mod autonomi i undervisningen så læreren på sigt kan
fungere som vejleder. I den forbindelse er det oplagt at
lade eleverne arbejde med nogle af opgaverne på egen
hånd, og give dem mulighed for at gå videre til nye
opgaver uden at skulle vente på hele klassen.

Skabelon for et kapitel
Fun and Games følger i princippet en skabelon med
disse gennemgående opgaver:
Warm up
Listen and point
My words 
Waxon talk
Chant
Workshop

Fun and Games er bygget op over en skabelon for at
skabe genkendelse og forforståelse hos eleverne så de
efterhånden kan blive autonome og selv arbejde med
materialet med mindre og mindre vejledning fra læreren.
Det er høje mål at sætte sig i en 3. klasse, men det skal
ses som et pejlemærke eller et optimalt mål.

I nedenstående kommenteres de enkelte opgavetyper.
De opgaver der ligger udenfor skabelonen kommenteres
selvstændigt på side 31-44.

Warm up
I Warm up opgaverne arbejder man målrettet med de
udtryk der er centrale for kapitlet. Det er oplagt at lave
en Warm up opgave før klassen kigger på Storybook og
lytter til cd’erne. Det er især chants som præsenteres i
Warm up opgaverne.
I Fun and Games har vi trykt én Warm up opgave, men
under Kommentarer til de enkelte kapitler finder du 
flere Warm up opgaver til de første 5 kapitler. Du kan
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lade eleverne arbejde gruppevis, og lade dem vælge
mellem de forskellige opgaver. Men, du kan også vælge
et par stykker ud som du mener passer til klassen.

Vi ser Warm up fasen som en fælles aktivitet som sam-
ler klassen og giver eleverne et fælles afsæt til at arbej-
de videre med deres sprogtilegnelse. Herefter kan man
evt. arbejde gruppevis med andre Warm up opgaver,
eller man kan senere, fx når eleverne har arbejdet med
My words, gå tilbage til flere Warm up opgaver.

Generelt kan Warm up opgaverne benyttes igen og igen,
og de kan bruges i flæng. Det kan være en god idé at
man fx kapitel 4, tager en Warm up fra kapitel 1 frem
igen for at repetere. Eleverne kan evt. selv finde på vari-
ationer af opgaver hvilket også gælder for læreren.
Warm up opgaverne kan også bruges som ’round-off’
aktiviteter i forbindelse med et kapitel.

Warm up opgaverne er markeret med symbolet for
kinæstetiske opgaver fordi opgaverne primært lægger
op til at eleverne rejser sig fra stolene, og bevæger sig i
overensstemmelse med de ord og udtryk der synges
eller rappes. Der er forslag til bevægelser under
Kommentarer til de enkelte kapitler.

Listen and point
Listen and point er en opgave for hele klassen på én
gang. For ikke at gøre det til en alt for tidskrævende og
forvirrende proces for både elever og lærer, kan det
være en god idé at eleverne får en vis forforståelse,
inden de selv skal ’lytte og pege’. Du kan fx begynde
med at tale om billedet både på engelsk og dansk. Til
denne ’gennemgang’ kan benyttes en overhead fra cd-
rom’en med billedet fra Storybook. Sammen med elev-
erne kan billedet tømmes for transparente ord – det
hjælper til at opbygge en sproglig selvtillid hos eleverne.

Billedet kan forsat være på overheadprojektoren mens
eleverne ser i deres bog, lytter og peger. Læreren kan på
den baggrund hjælpe eleverne ved at pege med. Der er
tænkt på både den auditive og visuelle tilgang til læring
i denne opgavetype, og også den taktile i mere modifi-
ceret form. Der er også mulighed for at klassen sammen
med læreren gentager noget af det hørte i kor. Det kan
være nemmere at prøve lyden af i fællesskab, uden at
skulle udstille sin eventuelle usikkerhed som elev. Det er
fortsat den sproglige selvtillid og differentiering der er i
fokus, ikke alle elever svarer ligedan eller gentager alt
hvad der bliver sagt på materialets lydside.

Bemærk igen at der er to udgaver af lydsiden til de før-
ste 5 kapitler. En udgave hvor der er flere replikker end
dem der er trykt i bogen. Og derpå en udgave, kun med

de trykte replikker. Det er op til lærerens vurdering hvad
klassen kan magte.

Listen and point opgaverne er markeret med et lytte-
symbol fordi det primært er den auditive lærings-stil der
er i spil her. Opgaven er naturligvis også visuel idet man
skal kigge på billederne og pege, men udgangspunktet
for opgaven er at man lytter til det der siges.

My words
Nogle af kasserne i My words skal udfyldes med
bestemte tegninger mens andre er tomme, og her kan
eleven selv tegne eller skrive ord efter lyst og behag. Vi
vil foreslå at du gennemgår siden med klassen, og
dernæst giver eleverne mulighed for at arbejde med
opgaven i et givet tidsrum. Opgaven skal ikke nød-
vendigvis gøres færdig på én gang – det er muligt at
vende tilbage senere. I respekt for elevernes udvikling af
deres individuelle ’interlanguage’, er det væsentligt at
fastslå at der ikke findes én rigtig løsning på opgaven.

Eleverne kan enten frit bladre i Storybook og finde de
ord der har deres interesse. Læreren kan også vurdere at
de skal finde ord på det opslag som man nu er nået til.
Hvis der er adgang til ordbøger, helst billedordbøger, kan
de inddrages til de elever der vil have andre ord med
end dem i Storybook.

Det er væsentligt her at fremhæve at det er i orden at
tegne ordet, det er ikke nødvendigvis vigtigt for alle
elever at skrive på dette niveau – det afhænger af deres
læringsstil.

Opgaven kan rundes af med at eleverne klassevis eller to
og to siger de ord de har tegnet og skrevet.

En væsentlig pædagogisk pointe i materialet er at man
som elev ikke skal vente på at alle er lige langt og færdi-
ge med diverse opgaver på samme tid. Tanken er at
eleverne på lang sigt oparbejder en form for autonomi
og dermed medansvar for deres egne læreprocesser. Alle
opgaver skal ikke nødvendigvis være lavet for at der kan
gås videre. Det er muligt at gøre mere eller mindre ud af
et stykke arbejde – her ligger en differentieringstanke.
Det er ligeledes muligt at vende tilbage til opgaver.
Bliver man fx hurtigt færdig med My words, kan man gå
videre til Waxon talk sammen med en makker.

Formålet med My words og de fleste andre opgaver i
materialet er at eleverne får fokus på de enkelte ord i
opslaget og gennem dette fokus og det personlige valg
af ord kommer i gang med en forarbejdelse så ordene
kan lagre sig i langtidshukommelsen. 
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My words opgaven er markeret med symbolet der viser
at man skriver. Man kunne også sige at symbolet marke-
rer at der er tale om en taktil opgave fordi man tegner
eller skriver og altså bruger hænderne i indlæringssitua-
tionen. Vi mener blot det er vigtigere for eleven hurtigt
at kunne aflæse at han/hun skal skrive/tegne i opgaven.
Opgaven kan også siges at være visuel idet man fx kigger
efter ord og billeder i Storybook, og indlærer ordene via
visualisering når man selv tegner eller skriver.

Waxon talk
Waxon talk lægger op til små rollespil hvor eleverne
leger med pindedukkerne. De fortrykte dialoger i Story-
book kan være udgangspunktet for rollespillene, men jo
længere eleverne når frem i bogen, jo flere dialoger kan
de inddrage ved at medtage de tidligere lærte dialoger.
Opgaven kan altså både bruges til at træne nye ord og
udtryk, og til at repetere det allerede lærte.

Til denne opgave kan det være en fordel af og til at
sætte tid af i form af en synlig ramme på fx 3-5 minutter.
Det kan være med til at øge opmærksomheden. Elev-
erne ligestilles tidsmæssigt, men ikke arbejdsmæssigt –
heri ligger igen en differentieringstanke. Man kan også
forholde sig til hvor lidt eller hvor meget der skal til for
at opgaven så at sige er løst. Endnu en mulighed er at
læreren selv spiller lidt dukketeater alene eller sammen
med en eller flere elever som en motivationsfaktor.

Det er i orden at svare med énstavelsesord, sådan fun-
gerer sprog nemlig. Fx:
What’s your name? 
– 1) Peter 2) I’m Peter 3) My name’s Peter eller 
How old are you? – 1) Nine 2) I’m nine 3) Nine years old

Hvis nogle elever har brug for og lyst til det, kan de
skrive dialogerne ned. Dette kan ses som dybdeforar-
bejdelse med mulighed for at lagre ord og vendinger i
det mentale leksikon. Hele idéen med at arbejde med
ord på flere måder er at få dem sat ind i en sammen-
hæng, eller få dem hægtet op på noget allerede lært så
ord og vendinger kan lagres i det mentale leksikon og
hentes frem igen når der er brug for det i en anden
sammenhæng. 

Waxon talk opgaverne er markeret med symbolet der
viser at man skal tale sammen to og to. Opgaver hvor
eleverne skal arbejde i par og tale sammen er i deres
natur auditive, og man kan også kalde opgaven taktil
fordi man arbejder med pindedukkerne og bruger sine
hænder i læringssituationen. Men, vi har valgt sam-
talesymbolet fordi det er vigtigt at eleverne umiddelbart
forstår at her skal de tale engelsk. Selv om symbolet
viser to elever, kan man sagtens arbejde i mindre grup-
per i Waxon talk opgaverne.

Vi forestiller os at eleverne sidder ved deres bord mens
de ’taler’ med dukkerne. Man kunne også i stedet gøre
opgaven mere kinæstetisk ved at optræde på en lille
scene, med eller uden pindedukkerne.

NB! I de sidste 3 kapitler er der ikke deciderede Waxon
talk opgaver. I stedet er der flere opgaver hvor eleverne
skal lave en dialog med udgangspunkt i en tegning som
de selv har mulighed for at udbygge/tilføje elementer
på. 

Songs/chants
Sange og raps (chants) kan samle klassen i en form for
’round off’ som en parallel til Warm up, men de kan
også bruges hvis der er behov for at komme op af sto-
lene på et tidspunkt.

I Fun and Games er der primært tale om nye sange og
raps skrevet specielt til Daffi the Dragon. Sangene arbe-
jder med det ordforråd og de talehandlinger som kapit-
let er bygget op omkring. I forbindelse med sangene er
rim og rytme tilgangen til læring hvor målet fortsat er
lagring i det mentale leksikon. Sangene kan benyttes
igen og igen. Gentagelsen, repetitionen og genkendelsen
er med til at skabe grobund for den sproglige selvtillid.

Alle songs/chants er markeret med symbolet for kinæ-
stetiske opgaver fordi vi har lagt vægt på at lave
bevægelsesremser/-sange. Der er til alle sange og raps
mulighed for at bevæge sig i overensstemmelse med de
udtryk der er i sangene. Under Kommentarer til de
enkelte kapitler giver vi anvisninger på hvilke bevægelser
man kan gøre til sangene. 

Hvis man foretrækker at sidde ned og synge, eller blot
stå stille og synge, er opgaven mere auditiv.

Mange af sangene er skabt til to hold sangere, dvs. en
del af gruppen/klassen synger visse linier, en anden del
synger de andre. Nogle af linierne i sangen er rykket lidt
ind i forhold til margin for at vise stemmeskiftet.

Workshops  
Idéen med Workshops er blandt andet at understøtte en
autonom tilgang til læring. Her kan eleverne arbejde
kreativt eller spille spil, og de har selv indflydelse på
spillenes udformning. De kan både vælge de ord de vil
arbejde med, og de kan udvikle og ændre fx spillereglerne.
Det er naturligvis vigtigt at de bruger engelsk når de spiller.
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Eleverne kan vælge blandt Workshoppens to tilbud,
bortset fra i Workshop 1 der kun har ét tilbud.

Her kan det også være en god idé at afsætte en tid-
sramme og lade eleverne være selvhjulpne inden for den
afsatte tid.

Evaluation
Man kan opfatte workshoppen som en repetitionsop-
gave og en form for evaluering af om eleverne har tileg-
net sig de ord og udtryk som de øvrige opgaver i kapit-
let har gennemgået. Eleverne kan desuden udfylde en
lille evalueringsside bag i Fun and Games hvor de skal
markere om de har været glade eller mindre glade for at
arbejde med den enkelte workshop. Der ligger ikke en
vurdering af det faglige udbytte – det er op til læreren
at supplere med den viden i dialog med eleverne. Det er
i den sammenhæng muligt for læreren at kommentere
på evalueringsarket. Evalueringsarkene kunne evt. indgå i
klassens portfolio hvis man tager en kopi af siden.

TEACHER’S GUIDE

Sammen med denne lærervejledning finder du følgende
konkrete materialer: spillekort, pindedukker og plakat.

Pindedukker
Der er 8 pindedukker som man kan stanse ud og lime
sammen om en blomsterpind. De bruges primært til
Waxon talk opgaverne, se side 28.

Man kan købe flere pindedukker separat, men klassen
kan også selv lave flere ud fra den sort-hvide kopi af
pindedukkerne, Copysheets A-I. Arkene kan kopieres på
karton eller papir til eleverne som selv kan farvelægge,
klippe ud, laminere og sætte på en blomsterpind. Det er
også en god idé at lade hver elev lave ’sig selv’ på en
blomsterpind. 

Idéen er at eleverne med disse figurer fra Daffi the
Dragon og figuren af dem selv kan spille egne dialoger
eller dialogerne fra Storybook med hinanden. Eleverne
kan desuden udbygge dialogerne med ord og udtryk fra
de forskellige sange og chants som findes i Fun and
Games.

Opgaven er født differentieret og kan indgå i præsenta-
tion og fremlæggelse af arbejde for klassen, for hinan-
den, for læreren, for forældre hjemme eller ved et for-
ældrearrangement. Opgaven kan på den måde indgå i en
evaluering af lært stof.

The Daffi Game spillekort
Eleverne spiller kort og spil i mange af Workshop opga-
verne i Fun and Games. The Daffi Game, som er pakket
sammen med Teacher’s Guide, er et ekstra tilbud om et
taktilt materiale i professionel udformning. Spillet træner
en række af de centrale ord fra materialet. Ekstra sæt
spillekort kan købes separat. De 36 kort kan bruges til
forskellige typer spil.

Firkort-spillet
Der skal være mindst 3 elever om at spille.
Det gælder om at samle de fire kort der hører til samme
gruppe.
Bland alle kort og fordel ét ad gangen til spillerne.
Eleven til venstre for uddeleren må bede en af medspil-
lerne om et kort, fx: I would like the magic wand, please. 
Medspilleren afleverer kortet hvis han har det: Here you
are. Hvis ikke, siger han fx: Pass eller I don’t have that
card eller lign. Når en spiller må melde pas, får han den
næste tur.
Når man har alle kort i en gruppe, lægges de ned på
bordet eller samles i stik. Spilleren med flest firkort-
grupper vinder.

Fisk/De 9 familier
Der skal være mindst 3 elever om at spille.
Det gælder om at samle de fire kort der hører til samme
gruppe.
Bland kortene og fordel fx 6 kort til hver spiller.
Spilleren til venstre for uddeleren starter og må bede en
af medspillerne om kort, fx: I would like all the birthday
cards, please eller en lidt nemmere version der træner
farverne: I would like all the red cards, please.
Den adspurgte svarer fx: Here you are /Sorry, no birth-
day cards /Pass /etc.
Hvis den der spørger ikke får et kort, må han trække et
fra bunken.
Eleverne skiftes til at spørge.

Kingdom of Waxony plakat
Plakaten kan bruges til at udsmykke klasseværelset og
gøre engelskundervisningen synlig. Eleverne kan desuden
bruge kortet som inspiration til forskellige opgaver i Fun
and Games. Kortet er udformet som et traditionelt fan-
tasykort med lokaliteter der typisk forefindes i et
fantasyunivers. Kortet er en grov aftegning af Wales, og
af lokaliteter er der både fiktive og faktiske. De
lokaliteter der findes i virkeligheden er:

Holyhead
Camel Head (egt. Carmel Head)
Caernarforn Castle
Red Dwarf Bay (egt. Red Wharf Bay)
Mt Snowdon (det højeste bjerg i Wales, 1085 m 

(3.560 feet))
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Golden Valley (egt. en dal i England)
Middle Town
Devil’s Bridge
Fairy Water (egt. en flod i Irland)
Tretower (egt. placeret ved Tydfil i det syd-østlige 

Wales)
Witch Land (egt. Whitland)
Black Mountains
Worms Head
Swan Sea (egt. Swansea)
High Peak (egt. placeret i Yorkshire, England)
Hiraethog Woods (egt. Mynydd Hiraethog)
Irish Sea
London
Cardiff (hovedstaden i Wales)
Anglia (gl. betegnelse for England)
Thornbury Village
Here Fort (egt. Hereford)

Følgende lokaliteter er fiktive:
Haggis Ferry (Haggis er en skotsk nationalspise)
Snowy Mountains
Seasnake Bay
Chicken Island
Egg Island
Tretower Bay
Lake Mercury (Kviksølv Søen)
Misty Meadow (Den Tågede Eng)
Fantasy Forest
Elf March (Elver Marsken)
Dolphin Point
Pirates’ Island
The Ghost Mine (for at angive minedriftens betydning i 

Wales førhen)
Shipwreck Bay
Silver Pass
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KOMMENTARER TIL DE ENKELTE
KAPITLER

1 MEET THE WAXONS

Hello/Hi, I’m …
What’s your name?
My name is …
This is my friend …

Transparent words: princess, king, dragon, robot, cat,
flag, hat, house, tree, radio
Other words: castle

Warm up 1 – Name Ball
Aktiviteten er beskrevet i Fun and Games. 

Warm up 2 – Name Game
Copysheet J-K-L

Klip navnene på kopiarkene ud. Eleverne sætter sig i en
rundkreds. Læg navnekortene i midten med den blanke
side op, evt. drengenavne i én bunke, pigenavne i en an-
den. Eleverne tager hver et kort, og skiftes til at gå ind i
midten og sige fx Hi, I’m Cloe.

Man kan også have navnesiden op, og lade dem vælge
noget kendt. Dette netop for at understøtte den sprog-
lige selvtillid.

De valgte navne er de mest populære navne i England
og Wales i 2003. Der er også mulighed for at supplere
med navne fra den konkrete elevgruppe ved at skrive
navne på det tomme kopiark.

Resten af elevgruppen kan aktiveres ved at de skal svare
tilbage når eleven i midten præsenterer sig, fx Hello, I’m
Joshua – Hello Joshua. Denne udbygning af den
oprindelige warm up giver mulighed for progression.

Warm up 3 – Hello
Skriv dialogerne nedenfor på tavlen. Spil dialogen med
et par elever. Dernæst går eleverne rundt i klassen og
prøver dialogen. Eleverne benytter deres egne navne,
selv om det ikke er så meningsfuldt da alle kender
hinanden. Dette kan dog give tryghed. Eksempel:

Elev 1: Hello, I’m Oliver.
Elev 2: Hello.
Elev 1: What’s your name?
Elev 2: Peter/I’m Peter/My name is Peter.

Warm up 4 – Name Chain
Copysheet J-K

Benyt en transparent af navnebanken. Gennemgå
navnene og deres udtale med eleverne. Eleverne vælger
et navn, og danner rundkreds/e. Eleverne hilser med det
valgte navn på kammeraten til højre som hilser videre til
højre, osv.:

Elev 1: Hello, I’m Thomas. What’s your name?
Elev 2: I’m Sandra. What’s your name?
Elev 3: I’m John. What’s your name?

Aktiviteten kan udbygges:
Elev 1: Hello, I’m Thomas. What’s your name?
Elev 2: I’m Sandra, and this is my friend Julie.

What’s your name?
Elev 3: I’m John, and this is my friend Sandra.

What’s your name?
Elev 4: I’m Colin, and this is my friend John.

What’s your name?

Opgave 5 – Hello chant – Bevægelser
Hello Daffi Vink med én hånd
Hello Sam Vend tommelfinger opad på den

anden hånd 
Let me tell you Vend begge arme frem
Who I am Vend begge arme til brystet
I’m Lisa/Thomas Peg på dig selv
How do you do! Giv hånd (uden partner)
Now please tell me Læg den ene hånd over brystet,

den anden op til kæben
Who are you? Vend ’kæbehånden’ frem

Workshop 1 – Memory 1
Man kan også spille memory ved kun at bruge én af hver
af brikkerne. Læg brikkerne med den blanke side op. Før
eleven vender brikken, siger han eller hun hvad der er på
brikken. På den måde kan memoryspillet gøres lidt svæ-
rere og mere mundtligt.
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2 CAN YOU FLY?

I can ...
I can’t …
Can you ... ?
Yes, I can /No, I can’t
Sam can … 

Verbs: fly, skate, play football, play the guitar, sing,
dance, do magic
Numbers: one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten 
Colours: yellow, blue, red, green
Transparent words: skateboard, football, guitar, trumpet,
drums, wing, magic, window, soldier
Other words: lady-in-waiting, parrot, wizard, witch,
shield, spear

Warm up 1 – I can’t fly in the sky 
– Bevægelser
I can’t fly Hold albuerne ind til kroppen og 
In the sky bevæg hænderne. Hold fødderne stille!
I can’t stop Hop på ét ben
With this hop
I can jump Spring op og ned på begge ben
Up and down
Jump around  Hop rundt om dig selv en gang
On the ground

Warm up 2 – I can play – I can’t do magic
Transparent af kopiark M
Kopiark M til hver gruppe

Peg på illustrationen af play the guitar på kopiark M, og
sig I can play the guitar, can you? Eleverne svarer Yes, I
can … eller No, I can’t … Læreren fortsætter I can’t play
the drums, can you …? Eleverne svarer ditto.

Inddel nu eleverne i mindre grupper. Klip brikkerne ud af
kopiarket. Vend den blanke side op, og lad eleven
trække en brik hvorefter han/hun siger I can eller I can’t.
Eleven rækker brikken til en kammerat i gruppen og
spørger Can you? Eleven svarer Yes, I can eller No, I
can’t. Næste elev trækker en brik. 

Warm up 3 – You win
Introducer farverne red, blue og yellow. Benyt evt. lyt-
teøvelsen ‘Four ladies’ på cd’en, track 6. Ellers sig og vis
farverne med farveblyanter, tusser eller lignende. Skriv
de tre farver på tavlen med farvekridt. Vis evt. andre

genstande fra klasseværelset med farverne. Forklar ele-
verne at red vinder over yellow. Yellow vinder over
blue. Blue vinder over red. 

Stil eleverne overfor hinanden i par. Hver elev har de 3
farver (farveblyanter, farver, tusser etc.) i hænderne på
ryggen. Begge elever vælger en tilfældig blyant ud (uden
at kigge), skiftes til at række den frem, sige farven og
afgøre hvem der vinder. Eksempel:

Elev 1: (viser farven) Blue. And yours?
Elev 2: (viser farven) Red.
Elev 1: I win.

Udbyg evt. legen med andre farver. Eleverne kan også
selv lave nye regler.

Warm up 4 – Name your number
Introducer tallene fra 1-10. Benyt evt. lytteøvelsen ‘Ten
knights’ på cd’en, track 7. Inddel eleverne i mindre grup-
per på max. 10. Hver gruppe skal have en blød bold eller
lignende. Hver gruppe danner kreds. Eleverne får/vælger
hver sit nummer i forhold til gruppens antal.

Eleverne kaster bolden til en anden i gruppen og benyt-
ter følgende dialog:
Elev 1: One to seven
Elev 7: Seven to three
Elev 3: Three to five
Elev 5: Five to ...

Aktiviteten kan udbygges uden at benytte bolden:
Elev 1: One to seven – de to elever bytter plads
Elev 7: Seven to three – de to elever bytter plads
Elev 3: Three to five – de to elever bytter plads
Elev 5: Five to …

Aktiviteten kan udbygges hvor en elev har kommandoen
i midten af kredsen og benytter følgende monolog, fx:
One to five – Three to seven – Nine to eight – Two to
ten.
Byt eleven ud i midten efter fx 5 kommandoer.

Opgave 7 – The Tretower flag
Eleverne farvelægger først blyanterne så de får illustre-
ret de 4 farver. Derpå farvelægger de Tretowers flag i
henhold til det der står skrevet i flaget. 

På det tomme flag kan eleverne tegne noget der har
betydning for den enkelte. Fx en fodbold, en racerbil, en
kat … Eleven må selvfølgelig selv bestemme farverne ved
det selvkomponerede flag. 
Eleven fortæller kammeraten eller gruppen hvad
han/hun har tegnet, og hvilke farver der er brugt. 
Fx: This is a cat. It’s red and yellow.
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EXTRA – Flag
På kopiark N er der tegnet en skabelon til et flag. Giv
hver elev et ark hvor de kan tegne et motiv efter eget
valg. Hæng alle flagene op i klassen. Tal med eleverne
om hvad deres flag forestiller.

Opgave 8 – Numbers Chant
Lad klassen samles i en rundkreds, eller lad eleverne stå
bag deres stol. 
Gør tydelige bevægelser når du viser chant’en for
klassen. Eleverne kan skiftes til at ’sige’ linierne.
Drengene siger fx 1. og 3. linie – pigerne 2. og 4. - sidste
linie i kor. Du kan også dele klassen op i mindre grupper
og lade hver gruppe sige en linie.
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3 WINGS, PLEASE!

I would like ... , please
Here you are
Thank you
Sorry, no …

Colours: white, black, grey 
Transparent words: camera, photos, computer, discman,
cd-player, mouse, lamp, door
Other words: magic wand, bottle, chair, stairs, spider

Warm up 1 – Please help me – Bevægelser
Please, help me Vær ‘bedende’ med foldede 

hænder
What do you want? Se spørgende ud

Please, help me Se ‘bedende’ ud
What can we do? Se endnu mere spørgende ud

Please, help me Bed om et antal, 
Give me two og vis tallet med fingrene

One two Vis antallet med fingrene
Here you are Ræk hænderne frem

Antallet kan varieres. På cd’en synges der også Give me
five.

Warm up 2 – I would like
Transparent af side 11 i Storybook
Workshop copysheet 3a og b (4-5 kopier)

Brug en transparent af side 11 i Storybook til gennem-
gang af de nye ord. Introducer ordene camera, photos,
computer, discman, magic wand, cd-player, mouse (com-
puter), mouse (animal) og spider. 

Inddel klassen i grupper på 4-5 elever. Klip felterne ud
på copysheet 3 a og b. Læg ordene i midten med billed-
siden op. Én elev råder over kortene og står evt. i
midten af en rundkreds. De øvrige går på skift ind mod
midten og beder: I would like a computer, please. 
Eleven med kortene svarer Here you are og giver ordkor-
tet til den der spørger som svarer med et Thank you.
Eleverne skiftes indtil der ikke er flere kort. Eleven i
midten skiftes ud med passende mellemrum.

Legen kan varieres ved at eleverne selv tegner flere ord i
de tomme felter. Aktiviteten kan også udbygges ved at
eleven beder om noget andet end det der står på kor-
tene. Eksempel:

Elev 1: I would like a dragon, please.
Elev 2: Sorry, no dragon(s) eller I’m sorry, I haven’t got a
dragon.

Warm up 3 – Colour & Clothes
Introducer de nye farver grey, white, black. Benyt evt.
lytteøvelsen ‘Little bottles’ på cd’en, track 10. Repetér
red, blue, green, yellow. 
Sig nu fx til klassen: 
All children wearing something GREEN stand up, please!
All children wearing something GREY sit down on the
floor, please!

Aktiviteten kan udbygges ved at eleverne på skift
overtager kommandoen i mindre grupper.
Aktiviteten kan også udbygges ved at specificere at det
er dem med bukser, t-shirt, osv. i den pågældende farve:
Everybody with blue jeans get up, please! Everybody
with red t-shirts sit down, please! Denne variation er
oplagt som repetition i kapitel 5 hvor der arbejdes med
tøj.
Aktiviteten kan udbygges ved at eleverne på skift
overtager kommandoen, eller ved at de deles i mindre
grupper og skiftes til at have kommandoen. 
Aktiviteten kan også udbygges til en Simon (eller Daffi)
says leg, fx: 
En elev siger Daffi says green – alle elever med grønt
rejser sig op. Hvis eleven blot siger green, må ingen rejse
sig. Hvis nogen rejser sig alligevel, er de ’ude’. Eleverne
og læreren er på skift Daffi. Benyt evt. pindedukken.

Warm up 4 – Wacco time
Introducer følgende udsagn What’s the time, Wacco?
eller What time is it, Wacco? Eleverne skal kunne sige
dette i kor. Benyt evt. Wacco-dukken. Stå med ryggen til
eleverne længst muligt væk. Stil eleverne på en linie.
Benyt evt. skolegården og tegn en kridtstreg som elev-
erne står bag. Eksempel:
Eleverne i kor: What’s the time, Wacco?
Lærer vender ryggen til, evt. taler ’Wacco’ pindedukken:
It’s 7 o’clock.

Eleverne tager nu 7 ’museskridt’ frem, og fortsætter:
Eleverne i kor: What’s the time, Wacco?
Lærer: It’s 5 o’clock.

Aktiviteten fortsætter med tallene fra 1-10 indtil elev-
erne er så tæt på at ’Wacco’ kan fange én af eleverne og
sige It’s time for magic. Den elev der blev fanget, er nu
’Wacco’ med hjælp fra læreren. Fortsæt så længe det er
sjovt. Aktiviteten kan evt. udbygges ved at inddele ele-
verne i flere grupper med en ’Wacco’ i hver gruppe.
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Opgave 5 – I would like ... 
Eleverne arbejder sammen to og to og skiftes til at bede
om noget. Hvis elev 1 beder om noget der ikke er i elev
2’s reol, må elev 2 tegne tingen. Elev 2 krydser tingen af i
den lille firkant når han har ’brugt’ tingen. 

Opgaven kan gøres en smule sværere ved at eleverne
starter med at tegne i de tomme felter, og så skal kam-
meraten gætte hvad der er tegnet. Her må man blive
enige om at holde sig til fx kapitel 3 så det er muligt at
gætte tegningerne. Eleverne bliver nødt til også at kunne
svare negativt, fx med et Sorry, no bottles, hvis eleven
ikke har tegnet flasker.

Dette svar kan i øvrigt trænes i opgave 6, Waxon talk
opgaven.

Opgave 7 – Wacco’s Password
Er begrebet Password ubekendt for nogle elever, må det
selvfølgelig forklares. I første del af opgaven skal elev-
erne gennemskue at Wacco’s password er WINGS, og
skrive det på linien. I anden del kan de selv tegne et
spind og ’gemme’ et password. De enkelte elever kan
aftale at de må bruge ord fra kapitel 1-3.

Opgave 8 – Hocus Pocus – Bevægelser
I would like a camera Ræk fingeren i vejret, vis

du bruger et kamera
Hocus pocus, here you are Bevæg en tryllestav, ræk

hænderne frem
I would like a ghettoblaster Ræk fingeren i vejret, vis

ghettoblaster på skulder
Hocus pocus, here you are Bevæg en tryllestav, ræk

hænderne frem
I would like a playstation Ræk fingeren i vejret, vis

du bruger en joystick 
Get down on your knees Se streng ud, peg på

gulvet
You won’t get anything more Pegefinger fra side til

side
Until you say Please! 

Please, please, please, please,
please, please, please, please,
PLEASE

Gennemgå først chant’en i klassen. Del dernæst eleverne
op i mindre grupper. De kan så lave deres egen variation
af denne sang ved at skifte de røde ord ud med andre.
Der er tegnet eksempler på ord, men de kan også bruge
ord fra Storybook eller andre ord de kender eller kunne
tænke sig at lære. Klassen kan senere lære hinandens
variationer af denne chant. 

Bemærk! Det bestemte kendeord an bliver anvendt ved
apple, ice cream og elephant. Forklar at an bruges foran
ord der lydmæssigt starter med en vokal og a foran ord
der lydmæssigt starter med en konsonant. 

Elevernes egne chants kan evt. bruges til fælles morgen-
sang for naboklassen eller som en Warm up. Husk at
opfordre eleverne til at vise/agere til deres chant så
man kan ’se’ hvad de synger om.
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4 Chicken, cheese and 
carrots

What do you like?
I like ... /I don’t like ...
I love …/I hate …
Yummy/yuck
I like ... too

Food words (transparent): sandwiches, coke, cup, tea,
tomatoes, broccoli, pears, bananas, tuna, burgers, pizza,
rice, ketchup, salt, pepper, sugar, popcorn
Food words (other): plate, saucer, carrots, apples, chicken,
cheese, meatballs, ice cream, honey, oil
Other words: bird, rabbit, troll
Colours (repetition): grey, blue, red, green, yellow, black,
white

Warm up 1 – I like salami – Bevægelser
I like salami ’Skær’ 3 skiver salami
But I don’t like greens Ryst på hovedet
I like bananas ’Skræl’ en banan
But I don’t like beans Skub noget væk med

hænderne
I like tomatoes Klap dig på maven
But I don’t like peas Lav grimasse der viser afsky

og afvis med hænderne
Have some more spaghetti Bevæg fingrene nedad som

‘regndråber’
Pass the butter, please Se spørgende/bedende ud

med løftede øjenbryn,
hovedet på skrå og et smil

Warm up 2 – Picnic game
Transparent af Storybook side 10-11
Workshop copysheet 4 b

Introducer madordene for eleverne evt. ved at bruge
farvetransparenten.

Tag en kopi af copysheet 4 b Go shopping, og medbring
nogle tørklæder til ’blindfolding’. Klip ordkortene ud, og
læg dem på gulvet enten med billedsiden op eller ned –
det bestemmer I selv. Eleverne sætter sig i en tæt rund-
kreds på gulvet. Eleverne vælger et ordkort hver. 

Bind et tørklæde om øjnene på en elev. Denne elev har
kommandoen, og siger fx pizza and ketchup. De elever
som har henholdsvis pizza og ketchup forsøger at bytte
plads uden at blive fanget af eleven med bind for øjne-
ne. Hvis det lykkes de to at bytte plads uden at blive

fanget, klapper alle i rundkredsen og legen fortsætter.
Når en elev bliver fanget, er det ham eller hende der
skal have bind for øjnene og legen fortsætter. Fortsæt så
længe det er sjovt. Byt evt. ordkort i løbet af legen. I kan
også selv tegne/skrive flere madord.

Aktiviteten kan varieres:
Eleverne er fortsat i rundkredsen eller i mindre rund-
kredse. Læg ordkortene med billedsiden ned i en bunke.
Benyt copysheet 4 b. Eleverne trækker på skift et ord-
kort og siger fx I like tomatoes – yummy eller I don’t
like tomatoes/I hate tomatoes – yuck. 

Warm up 3 – Balloons
Pust balloner op i forskellige farver. Stil eleverne i min-
dre rundkredse med ca. 6-7 elever i hver gruppe. Kast en
ballon i luften i hver gruppe. Eleverne skal nu forhindre
ballonen i at røre gulvet. Eleven siger farven når ballon-
en røres. Flere balloner/farver sættes ind i spillet.

Warm up 4 – What do you like?
Copysheet A-I (The Waxons) – et sæt til hver gruppe
Workshop copysheet 4 b – til hver gruppe

Introducer talehandlingerne What do you like?, I like …,
yummy og I don’t like …, yuck.
Inddel klassen i mindre grupper på 4-5 elever.
Skriv dialogerne nedenfor på tavlen.
Lærer: What do you like?
Elev 1: I like pizza, yummy.
Lærer: What do you like?
Elev 2: I don’t like bananas, yuck.
Lærer: What do you like?
Elev 3: I like chicken, I don’t like burgers.
Lærer: I like chicken, too. /I don’t like burgers either.

Hver elev vælger en Waxonfigur. De kan også selv tegne
en figur, fx en trold, en edderkop, en heks, en soldat.
Imiter figurerne sammen med eleverne. 
Læg de små ordkort med mad i en bunke i midten.

Gruppen i kor: What do you like?
Elev 1: I’m a/the troll (går som en trold, tager et ord-
kort) - I like burgers – yummy (tager sig til maven og går
derpå tilbage på sin plads).
Gruppen i kor: What do you like?
Elev 2: I’m the princess (går som en prinsesse, tager et
kort) - I don’t like tomatoes – yuck.

Eleverne lægger ordkortene tilbage i midten.
De kan også lægge figurkortene tilbage så man både skal
trække et figurkort og et ordkort.
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Opgave 6 – Memory game
Eleverne kan selv gå i gang med denne opgave når de er
færdige med Waxon talk. 
Aftal med eleverne hvor længe de har lov at kigge i
Sams madkurv. Det kan fx være 20 sekunder. 
Hvis eleverne har mod på det, kan de selv lave en kurv
med egne udvalgte ord. Dette er en differentieret til-
gang til opgaven.

Opgave 7 – Colour the flags
Denne opgave kan eleverne selv gå i gang med uden
større instruktion. Opgaven kan bruges mens eleverne
evt. venter på hinanden og det næste fælles input.

Opgave 8 – I Like Blue
Spil evt. dialogen med et par pindedukker som en intro-
duktion. Lad evt. eleverne udvikle opgaven ved at tilføje
substantiver, fx madord: I like yellow bananas – I don’t
like green bananas. I like green apples – I don’t like red
apples. 

Skift evt. gruppesammensætning undervejs. Som afslut-
ning kan eleverne gå rundt i klassen og spørge hinanden:
What colour do you like? og What colour do you
hate?/don’t you like?
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5 SAM’S PARTY DRESS

I like/love …, but I hate …
What’s Sam wearing?
Sam’s wearing …
It’s orange

Colours: brown, pink, orange
Sports: basketball, net, football, handball, roller skates,
skis, tennis racket, hockey stick, puck, yo-yo
Clothes: dress, skirt, sweatshirt, t-shirt, jeans, trousers,
socks, jacket, cap, crown, shoes, trainers, scarf
Body parts: hair, face, nose, mouth, shoulder, hand, arm,
leg, foot, fingers, knee, toes, head, eye, ear, nostrils,
tooth, jaws, claws, spikes, neck, wing, tail
Other words: bed, stars, mirror, poster
Numbers (repetition): 1-10 

Warm up 1 – Put on your trousers –
Bevægelser
Put on your trousers Tag bukser på (lad som om)
Zip them up Lyn op
Put on your shirt Tag skjorte på
Button it up Knap knapperne
Put on your socks Tag sokker på
Put on your shoes Tag sko på
Party time Dans vildt
No time to lose

Warm up 2 – The sport game
Kopi/transparent af Waxon talk opgaven på side 28 i
Fun and Games.

Præsenter de forskellige aktiviteter ved at imitere dem.
Tag evt. de forskellige slags bolde/sportsudstyr med i
klassen.
Brug fx en pindedukke til at spørge: What (kind of sport)
do you like? – Which sport do you like? – What is your
favourite sport? Svar og imiter samtidig sportsgrenen: 
I like swimming/basketball/handball osv.

Del klassen op i mindre grupper med ca. 6-7 i hver
gruppe. 
Gruppen siger i kor, eller eleverne skiftes til at spørge:
What (kind of sport) do you like? Eleverne skiftes til at
svare og imitere sportsgrenen: I like/love fishing/
hockey/sailing/ osv.

Aktiviteten kan udvides med at eleven svarer: I like
hockey, but I hate tennis.

Warm up 3 – I spy on 
Transparent af Copysheet 5 d eller af Storybook side 
12-13.
Brug transparent’en til en gennemgang af tøjet.

Læreren demonstrerer ‘I spy on’ ved at beskrive en elevs
tøj, uden at se på eleven. Efterhånden vil klassen
opdage/finde ud af hvem eleven er: This person is
wearing a pair of jeans and a red 
T-shirt …

Opdel klassen i grupper på 7-8 elever. Lad eleverne lege
‘I spy on’ på samme vis.
Lad transparenten være på i klassen eller tegn tøjet på
tavlen. Det er væsentligt at eleverne kan se/læse hvad
tøjet hedder. Det er en god idé at have en stumtjener
eller tøjsnor i klassen, med forskelligt tøj på. Brug tøjet
som ordbog ved at sætte engelske ord på tøjet. 

Opgave 6 – What’s she wearing?
Spil evt. dialogen med et par pindedukker som introduk-
tion: Sam’s wearing a sweatshirt. It’s yellow. She’s wear-
ing a pink skirt.

Eleverne kan bruge Sam, men de kan også tegne egne
figurer. 

Opgave 8 – Getting ready – Bevægelser
Pick up in your left hand Tag højre sko i venstre 
Your right shoe hånd (lad som om)
Put a sock in your mouth Put en sok i munden

(lad som om)
And then say Pooh Vis afsky, fx ræk tunge
Put your shoe and your trousers Læg sko og bukser på 
On your head hovedet
Throw your shirt in the air Smid din skjorte op i

luften
It’s time for bed Fold hænderne under

hovedet

Workshop 5 – Paper dolls
Det er oplagt at lade eleverne selv tegne mere tøj til
dukkerne. Afhængigt af niveau kan du bede dem tegne
nogle andre beklædningsgenstande end dem i bogen. 

EXTRA – Body parts
Knees, nose and toes - side 22-23 i Storybook
The Hokey Cokey side 28-29 i Storybook

Gennemgå ordene for kroppens dele, menneskekroppen
og dragekroppen. Derpå er der følgende 3 aktiviteter
som træner ordene, to sange og en plakat.

1) Head and Shoulders
Træn kropsordene ved at synge Head and Shoulders. Lyt
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først til track 38 på cd’en. Husk at eleverne skal føre
hænderne til hhv. head, shoulders, knees, osv. – og at
sangen går hurtigere og hurtigere for hvert vers.

2) The Hokey Cokey
Træn kropsordene ved at synge The Hokey Cokey. Lyt
evt. først til track 45 på cd’en. Dan nu en kreds i klassen
og syng. Giv eleverne lov til at lege Daffi (evt. med
pindedukken) så ord som spikes og nostrils også bliver
brugt. 

3) Plakat
Inddel eleverne i mindre grupper på 2-3 elever. Anvend
A3 papir eller helst en rulle papir. Lad én fra gruppen
være ‘skabelon’ . Eleven ligger ned på papiret og de
andre tegner et omrids af personen.
Eleven vælger en person, fx Superman, en ridder, en
prinsesse, en fodboldspiller eller et fantasidyr.
Kroppens ord indtegnes fx arm, leg, head, face, eyes,
spikes, nostrils osv. Brug Body parts side 22-23 i
Storybook.

Eleverne klæder personen på og digter en historie om
personen eller dyret. Tøjordene skrives på plakaten.

Til slut præsenterer eleverne figurerne for hinanden i
klassen eller i mindre grupper og fortæller om indholdet
på plakaten. Eleverne kan bruge hele Storybook til deres
beskrivelse. Fx:

This is a knight …
He is 25 years old.
His name is John.
He likes tuna, but he hates burgers.
He is wearing a hat on his head, and he has a sword in
his hand …

Eller:
My name is John.
I’m 20 years old.
I’m a knight.
I like blue and black.

Sæt tegningerne op på væggen bagefter. Eleverne kan
evt. skrive historierne ind i en lille formbog som de selv
laver (jf. My own word book i Workshop 2 og 4 i Fun
and Games).
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6 UNDERWATER FLYING SAUCER

Big/small
I can/can’t see …
I can see … too.
I’ll make …
What’s small/big?
Is it blue/small?
Who has got …?

Nature: sea, wave, sand, beach, water, cave, bridge, light-
house, sky, clouds
Sea words: boat, mermaid, fish, crab, shark, shell, anchor,
treasure, sandcastle, bucket, shovel, surfboard, starfish,
jelly fish, seaweed
Other words: flying saucer, gold, ladder
Clothes: snorkel, goggles, flippers

Bemærk!
I kapitel 6, 7 og 8 præsenteres der få nye sprogfunktion-
er – fokus ligger på repetition af sprogfunktioner fra
kapitel 1-5. Der er til gengæld fokus på flere ord i de sid-
ste 3 kapitler.

Der er ikke supplerende Warm up opgaver til kapitel 6, 7
og 8. Her må man genbruge de tidligere brugte Warm
ups eller nogle af de sange eleverne har syntes var
rigtigt gode. Der er her også mulighed for at inddrage de
traditionelle sange som kan fungere som ‘warm ups’
eller ‘round offs’ og samtidig byde på noget nyt.

Warm up 1 – Splish splash – Bevægelser
Splish splash Lav svømmebevægelser
I’m under water Hold vejret, luk munden, fx trutmund
Splish splash Svømmebevægelser
What do I get? Kig dig forundret omkring
Splish splash Svømmebevægelser
I’m under water Kig op (til havoverfladen)
I get wet Kig ned af dit tøj
WET WET WET Hurtige svømmebevægelser

Opgave 4 – What can you see?
Transparent af Storybook side 16-17

Brug evt. en transparent af tegningen af stranden og
havet. Tøm billedet for ord med hele klassen. 
I den følgende opgave 5 introduceres big og small, men
allerede her kan du føje adjektiverne på nogle af ordene
i tegningen, fx big shark, small fish, big treasure, osv. 

For at hjælpe eleverne i gang kan du evt. tegne 2

havbunde på tavlen. Du har den ene, og en pindedukke
eller en elev den anden. Lad klassen bestemme hvad der
skal tegnes, og tegn et par af de samme ting på de to
havbunde samt et par ting der er forskellige. Giv nu et
eksempel på dialogen:

Læreren kigger på sin havbund: I can see a mermaid.
Pindedukke/elev kigger på sin: I can see a mermaid too.
Lærer: I can see a big flying saucer.
Elev: I can’t see a big flying saucer. I’ll draw one.

Opgave 5 – Wordhunt
Hvis eleverne arbejder to og to kan de bruge hele
Storybook til at finde store og små ting. Bliv fx enige om
at hver elev tegner eller skriver 3 små og 3 store ting på
listen så der er plads til at supplere med dem kammerat-
en har valgt. 

Eleverne kan også gå rundt i klassen og spørge hinanden
om hvad der er stort og småt.
Elev 1: What’s big?
Elev 2: The castle. What’s small?
Elev 1: The spider.



Oversigt over brug af præpositioner i sange:

Song Prepositions Fun and Games Storybook
I can’t fly in, up, down, around page 7
I like tuna in my tum in, from, with page 24
Put on your trousers on, up page 26
Getting ready for bed in, on page 30
Splish splash under page 32
On top of spaghetti on top of, off, onto, out of page 26
Polly, put the kettle on on, off page 26
Incy wincy spider up, down, out page 27

42 WINGS • DAFF I  THE  DRAGON • ALINE A

7 NOW HE CAN FLY

What colour is …?
Is it red/small?
Who has got …?

Numbers: 11-20
Prepositions: up, down, in, out, etc.
School words: book, pencil, rubber, chalk, blackboard,
box, cupboard, tubes, paper, table, shelf, bell, 
Colours (repetition): pink, red, yellow, white, green,
black, grey, blue, orange, brown 

Warm up 1 – Now I can fly – Bevægelser
Now I can fly Bask med ‘vingerne’

In the sky Peg op i luften
Now I can swim Lav svømmebevægelser

Splish splash splosh Lav bølgebevægelse med
hånden

Now I can jump Hop op og ned
Round and round Hop rundt om dig selv

Now I speak English Lav ‘snakkebevægelse’ med
hånden

Beautiful sound! Sæt hånden bag øret
One, two, three, four Tæl med fingrene

Now I can fly Bask med ‘vingerne’
In the sky Peg op i luften

Now I can run Løb på stedet med små
skridt

Huff puff run Løb på stedet med store
skridt

Now I can walk Gå på stedet
Power walk Gå energisk

Now I can talk Lav ‘snakkebevægelse’ med
hånden

English talk Sæt hånden bag øret

EXTRA – Prepositions
I dette kapitel er det oplagt at arbejde lidt mere konkret
med præpositionerne. I mange af de sange som eleverne
allerede har arbejdet med har de mødt: in, out, up,
down, on, around, under, osv. Eleverne har lært præposi-
tionerne indirekte ved at bevæge sig til sangene. 

Disse præpositioner kan repeteres og nogle nye kan
føjes til ved at synge og bevæge sig til nogle af de ekstra
sange og remser der er bagest i Storybook, især sangene
på side 26-27 fokuserer på brug af præpositioner. Måske
har du allerede arbejdet med nogle af dem, men hvis
ikke, er det oplagt at bruge dem i dette kapitel da elev-
erne får glæde af dem i opgave 6.

Her følger et par forslag til at arbejde med præposi-
tionerne.

Sæt en stol på bordet så aktiviteten er synlig for alle.
Placer fx en blyant i forhold til stolen og sig:
The pencil is on the chair.
The pencil is under the chair.
The pencil is under the table.

Du kan bede en elev placere blyanten:
Put the pencil on the chair.

Udvid aktiviteten, fx:
Put the book on the table, put the pencil in your
schoolbag and take off your shoe.

Daffi (Simon) says variation hvor eleverne skal bevæge
sig: 
Daffi says stand on the chair. (Alle elever står på
stolene.)
Stand on the chair. (Her skal eleverne ikke reagere. 
De som gør, går ud.)

Når eleverne magter det, kan de overtage lærerens rolle.
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Opgave 4 – Twenty bottles
Skriv tallene fra 11-20 på tavlen inden afspilningen. Træn
tallene. Tæl i kor, forfra – bagfra, de lige tal, de ulige tal
etc. Farv tallene fra 11-20 på tavlen, eller sæt fx en farvet
ring om. Spørg nu klassen:
What colour is number 14? Elever: It is blue.

Spil track 18 et par gange. Eleverne peger på det tal
Wacco nævner.

Eleverne farvelægger derpå tallene – de skal bruges i
følgende opgave. De skiftes til at sige hvilken farve de
enkelte tal skal have. Det skal være de samme farver
som flaskerne på side 18 i Storybook.

Opgave 5 – The Colour Machine
Eleverne farvelægger i henhold til farverne på flaskerne
på side 18 i Storybook. De skiftes til at spørge og svare.
Bagefter kan de tale sammen om hvilke farver der
blandes til andre farver. Det er vigtigt at fokusere på at
der skal spørges og svares i denne opgave.

Opgave 6 – Take some photos
Eleverne skal vælge 3 steder i Storybook som de
’fotograferer’. Kun det ene foto kan tegnes i Fun and
Games. De skal derpå gætte hinandens fotografier.

For at illustrere kan du tage udgangspunkt i opslag 7 og
vælge 3 fotos, fx Polly, a computer og Elvis.
Der spilles med ’åbne kort’ i denne demonstration så du
tegner dine fotos på tavlen.

Tegn fx Polly. Vend dig fra tegningen. Det er meningen at
du ikke ved hvad der er tegnet. Spørg:
Is it blue? Klassen svarer: No.
Is it red? Klassen svarer: Yes.
Is it an animal? Klassen svarer: Yes.
Is it big? Klassen svarer: No.
Is it Polly? Klassen svarer: Yes.

I første omgang kan man blive enige om på hvilke sider i
Storybook man kan tage billeder. Dernæst kan man ud-
vide til hele bogen, og eleverne får så brug for præpo-
sitionerne, fx:
Is it in the castle?
Is it on the beach?
Is it under water?

Opgave 7 – Well done Daffi – Bevægelser
Well done, Daffi Hold tommelfingeren op
Very very fine Lav ok-tegne ved at lave en ring

med pege og tommel
Beautiful wings Bevæg armene udaf som du fold-

er vingerne ud
Wish they were mine Hold noget ind til dig, ved at

krydse armene over brystet
Wonderful, wonderful Klap
Me oh my Se beundrende på vingerne
Well done, Daffi Hold tommelfingeren op
Now you can fly Bask med ‘vingerne’



44 WINGS • DAFF I  THE  DRAGON • ALINE A

8 HAPPY BIRTHDAY

What is it?
Is it a …? 
I think it is …
Let me see … 
How old are you?
I’m X years old.
What’s in …?

Birthday words: balloon, paper hat, present, birthday
cards, hot chocolate, birthday cake, buns, sweets,
candle, lemonade, jelly, flowers, whipped cream, piano,
straw, glass
Universe: moon, star, planet, telescope, tower
Numbers (trænes kun på hjemmesiden):
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Warm up 1 – I am the music man
I am the music man Peg på dig selv
I come from far away Peg langt væk
And I can play Peg på dig selv

What can you play? Lav spørgende bevægelse med
begge hænder ved at række
hænderne frem med hånd-
fladerne oppe

I play piano Lad som om du spiller klaver
med hænderne

Pia pia piano 
Piano piano
Pia pia piano 
Pia piano

Eleverne skiftes til at vælge instrumenter, og sangen
fortsætter et bestemt antal vers, eller så længe det er
sjovt.

Opgave 4 – What is it?
Tag evt. nogle indpakkede ’gaver’ med i klassen, eller
tegn nogle pakker på tavlen.
Formen skal være genkendelig, fx: an anchor, a shovel, a
bucket, etc. Illustrer for eleverne, evt. med et par pinde-
dukker:
What is it?
Is it a …?
I think it is …
Well, let me see. It’s a …
No, it isn’t.
Then, I think it’s a …

I Fun and Games er der plads til at eleverne selv tegner
et par ekstra gaver. 

Opgave 5 – How old are you? 
Eleverne kan enten bruge det lille skema til Waxon-fig-
urerne, eller de kan, som det foreslås i opgaveteksten,
udfylde skemaet med kammeraters navne og alder. The
Waxons: Daffi – 10, Sam – 11, Gilbert – 52 og Elvis – 9.

Opgave 6 – What’s in your schoolbag?
Eleverne kan tegne ting i skoletasken til venstre, og
notere svarene i tasken til højre.
Afsæt en tidsramme for aktiviteten.
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SCRIPT - DIALOGUES

02 – Chapter 1 Meet the Waxons
Sam: Hello, I’m Sam. I’m the princess.
Daffi: Hi, I’m Daffi, Daffi the Dragon.
Wacco: I’m Wacco the Wizard. This is my friend

Ronnie.
Ronnie: I’m Ronnie the Robot, and this is King Gilbert.
King G: Hello, I’m the king. This is my castle.
Elvis: Miaow, I’m Elvis. What’s your name?
Polly: What’s your name, what’s your name, what’s

your name???

03 – Meet the Waxons (easy)
Sam: Hello, I’m Sam.
Daffi: Hi, I’m Daffi.
Wacco: I’m Wacco the Wizard. This is my friend

Ronnie.
Wacco: I can do magic.

04 – Chapter 2 Can you fly?
Sam: Look out, everybody, here I come. I can skate.
Elvis: I can play the guitar.
King G: I can sing, tra la la.
Ronnie: I can play football.
Polly: I can fly, I can fly. Can you fly?
Daffi: No, I can’t fly. I want some wings.
Polly: Wings, wings, wings!
Wacco: I can do magic.

05 – Can you fly? (easy)
Elvis: I can play the guitar.
Ronnie: I can play football.
Polly: I can fly. Can you fly?
Daffi: No, I can’t fly.
Wacco: I can do magic.

06 – Chapter 2 Four maids
Rose: Hello, I’m Rose. I’m red.
Bonnie: I’m Bonnie. I’m blue.
Jackie: Hi, I’m Jackie. I’m yellow.
Grace: And I’m Grace. I’m green.

07 – Chapter 2 Ten knights
Elvis: Meet the Tretower knights!
no 1: I’m number one.
no 2: I’m number two, tooteloo.
no 3: Number three, that’s me.
no 4: I’m number four.
no 5: Hello, I’m number five.
no 6: Number six here.
no 7: I’m number seven.
no 8: Whoops, I’m late, I’m number eight.
no 9: I’m number nine, doing just fine.
no 10: I’m number 10.

08 – Chapter 3 Wings, please!
Daffi: Hello, Wacco. I would like some wings,

please!
Wacco: Take this camera. Here you are. Take some

photos. Ronnie can help! 
Polly: Photos – photos – take some photos. 
Daffi: How many photos?
Polly: How many, how many?
Ronnie: Let’s see.
Computer: Password, please!
Ronnie: Password, here you are. Wings-programme -

enter. Computer – come on!
Wacco: How many photos? Three photos, please!
Ronnie: A sandwich. First, a chicken wing sandwich.
Sam: I would like a sandwich. Come on, let’s have

a picnic!
Polly: A picnic, a picnic, picnic!

09 – Wings, please! (easy)
Daffi: I would like some wings, please!
Wacco: Take this camera. Here you are. 
Computer: Password, please.
Ronnie: Password, here you are. Wings-programme -

enter.
Sam: I would like a sandwich. Come on, let’s have

a picnic!

10 – Chapter 3 Four little bottles
Spella: What is that? It’s grey. Not interested.

And this is white. Is it milk? Yuck!
I like this colour, it’s black, beautiful!
Whoops, this is open. I’ll have a taste. Mmm,
yummy!

11 – Chapter 4 Chicken, cheese and carrots
Elvis: I like tuna in my tum. What do you like?
Sam: I like ice cream, yummy yummy yum.
Daffi: A photo of chicken, cheese and carrots.

Mmm, I like this sandwich.
Ronnie: I don’t like pizza, yuck!
Polly: I like popcorn. More popcorn, please, more

popcorn, please!
Spella: I love Ronnie.
Troll: Mmm, I love pizza.

12 – Chicken, cheese and carrots (easy)
Elvis: I like tuna in my tum. What do you like?
Sam: I like ice cream, yummy.
Daffi: I like this sandwich.
Ronnie: I don’t like pizza, yuck.
Troll: I love pizza.
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13 – Chapter 5 Sam’s party dress
Elvis: I like football.
Ronnie: I like football too.
Sam: There it is, the party dress.
Polly: Nice colours! I like red and orange.
Daffi: I like basketball. Come on, let’s play!
Spella: I love you, Ronnie.
Ronnie: Ugh, I hate spiders. Push off, Spella!

14 – Sam’s party dress (easy)
Elvis: I like football.
Polly: Nice colours! I like red and orange.
Daffi: I like basketball. Come on, let’s play!
Spella: I love you, Ronnie.
Ronnie: Ugh, I hate spiders.

15 – Chapter 5 Where is it?
Sam: I can’t find my party dress. Where is it? Jeans

... t-shirt ... trousers ... it’s not here ... Let’s see

... jacket ... skirt ... sweatshirt ... no. Socks ...
shoes, the brown shoes ... My cap, I’ll put
that on. I like this pink cap. Dress, dress,
come on ... There it is, the party dress.

16 – Chapter 6 Underwater flying saucer
Elvis: Come on little fish, it’s dinner time.
Sam: No, Elvis. She’s too small.
Ronnie: Help! I can’t swim – help! 
Spella: He can’t swim.

Hang on, Ronnie! I can help. Help!
Polly: Big underwater flying saucer, big underwater

flying saucer!
Daffi: Wow, it’s big.

17 – Chapter 7 Now I can fly
Daffi: Hello, Wacco. Here you are.
Wacco: Thank you, Daffi. Well done. 
Ronnie: Let’s run the Wings-programme.
Computer: 11 pink 12 red 13 yellow 14 white 15 green 16

brown …
Polly: 15 - 16 – 17 – 18 – 19 – 20
Sam: Oh, Daffi, wings. Beautiful wings!
Wacco: Here you are, Daffi.
Daffi: They’re great. Now I can fly. Thank you,

Wacco.
Polly: He can fly, he can fly, he can fly!

18 – Chapter 7 Twenty bottles
Wacco: Now, let me get on with this. Yesterday, I

counted these – there are ten. But here are
some more, let’s see: 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 –18 – 19 – 20. That’s a nice lot. 20,
let’s write that down. I need a pencil and a
piece of paper …

19 – Chapter 8 Happy birthday
Elvis: It’s party time.
King G: Happy Birthday, Daffi! Beautiful wings!
Daffi: Thank you very much. This is the best day of

my life. Now I can fly!
Elvis: This is a song for you Daffi. Come on guys:

Well done, Daffi 
Very very fine
Beautiful wings 
Wish they were mine
Wonderful wonderful
My oh my! 
Well done, Daffi
Now you can fly

Daffi: Great song, thank you, Elvis. And all of you:
Thank you for the presents. 

20 – Chapter 8 How old are you?
Daffi: I’m Daffi. I’m 10 years old today.
Sam: I’m Sam. I’m 11 years old. How old are you,

Dad?
King G: You know that! I’m fifty-two. And Elvis here,

he’s nine years old. Isn’t that right, Elvis?
Elvis: Yeah, I’m 9. How old are you?
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WEBSITE WORDS

1 Meet the Waxons
princess, king, dragon, robot, cat, flag, hat, house, tree,
radio, castle

2 Can you fly?
skateboard, football, guitar, trumpet, drums, wing, magic,
window, soldier, lady-in-waiting, parrot, wizard, witch,
shield, spear
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 
yellow, blue, red, green

3 Wings, please!
camera, photos, computer, discman, magic wand, cd-
player, mouse (computer), mouse (animal), lamp, door,
bottle, chair, stairs, spider
white, black, grey

4 Chicken, cheese and carrots
sandwiches, plate, coke, cup, saucer, tea 
carrots, tomatoes, broccoli, apples, pears, bananas
chicken, cheese, tuna, burgers, pizza, meatballs, rice,
ketchup, salt, pepper
ice cream, sugar, honey, popcorn, oil
troll, bird, rabbit

5 Sam’s party dress
basketball, net, football, handball, roller skates, skis,
tennis racket, hockey stick, puck, yo-yo
dress, skirt, sweatshirt, t-shirt, jeans, trousers, socks,

jacket, cap, crown, shoes, trainers, scarf
bed, stars, mirror, poster
brown, pink, orange

6 Underwater flying saucer
sea, sand, beach, water, boat, cave, bridge, lighthouse,
sky, clouds 
mermaid, fish, crab, shark, shell, anchor, treasure, gold,
flying saucer, starfish, jelly fish, seaweed, wave
snorkel, goggles, flippers, sandcastle, bucket, shovel,
surfboard, ladder

7 Now I can fly
book, pencil, rubber, chalk, blackboard, box, cupboard,
tubes, paper, table, shelf, bell, wings
pink, red, yellow, white, green, black, grey, blue, orange,
brown 

8 Happy birthday
balloon, paper hat, present, birthday cards, hot choco-
late, birthday cake, buns, sweets, candle, lemonade, jelly,
flowers, whipped cream, piano, straw, glass
moon, star, planet, tower, telescope
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Nose, knees and toes
Bemærk! Disse ord figurerer i et af spillene til kapitel 5
på hjemmesiden.
hair, face, nose, mouth, shoulder, hand, arm, leg, foot,
fingers, knee, toes
head, eye, ear, nostrils, teeth, jaws, claws, spikes, neck,
wings, tail
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BACKGROUND STORY

read by Edward Broadbridge

DAFFI THE DRAGON

49 Chapter 1  Meet the Waxons
Daffi the Dragon is nine years old. He lives in Tretower
Castle in the middle of Waxony. Look on the map and
you can see Tretower. 

There are three people who live in the castle with
him. There’s the King of Waxony, King Gilbert, a kind and
happy man who loves to sing and dance. Then there’s
King Gilbert’s daughter, Princess Samantha; she calls her-
self Sam. Sam likes sports. She loves to ride her skate-
board and play basketball and football. So does Daffi.
Sam and Daffi are best friends.

Then there’s Wacco the Wizard. Wacco lives in the
basement underneath the castle. He has a big workshop
with computers and special machines and magic
potions. When Wacco needs some help, he switches on
Ronnie the Robot. Wacco built Ronnie many years ago,
and he’s a big help in the workshop.

There are two more animals living in the castle. First
there’s Elvis, King Gilbert’s cat. Elvis loves music. He can
play the guitar, and he’s a good singer too. Elvis and King
Gilbert often play music together, because King Gilbert
is learning to play the trumpet. And then there’s Wacco’s
parrot, Polly. Polly the Parrot loves to copy everybody
else, like parrots often do. She’s a very kind parrot, but
she loves to say things again and again and again and
again.

Oh, and we mustn’t forget Spella the Spider, she lives
there too.

50 Chapter 2  Can you fly?
So how did Daffi come to live in Tretower Castle? Well,
one winter’s day almost ten years ago Ronnie was walk-
ing along the beach by the sea. He was looking for the
blue sandstones that Wacco needs for his magic
potions. Suddenly Ronnie caught sight of a little baby
dragon that had just come out of its egg. It was sitting
there on the beach looking terribly lonely. It was orange
and red, and cold and wet. Ronnie couldn’t believe his
eyes. He looked round for a mother dragon, but he
couldn’t see any. All he could see was a wicked witch
running along the beach towards the little dragon. If the
witch got hold of the dragon, then Tretower Castle was
in danger. For she would take the dragon home to her
cave and teach it to spit fire at people she didn’t like.
Perhaps one day it would burn the castle down! So
Ronnie snatched up the baby dragon and ran away from
the wicked witch all the way back to Tretower.

Princess Sam was only one year old when the baby
dragon came to live at Tretower Castle. Sam’s mother
had just died, so Sam was very sad. But then Wacco
gave her the little dragon, and told her that it too had
no mother. Sam dried her eyes and made friends with
the dragon. She called him Daffi. Sam and Daffi grew up
together and when Daffi got bigger he let Sam ride on
his back. 

Daffi is happy at Tretower Castle, except for one
thing. He has no wings. He was born without them. Daffi
dreams of being like the real dragons that Wacco has
shown him in his books. And he dreams of flying, flying
high up in the sky towards the moon and the stars, fly-
ing to new places, and flying out to meet other dragons.
Everybody at the castle feels sorry for Daffi. But Wacco
is making plans to help him. He hopes to give Daffi a
pair of wings when he becomes ten years old - for his
birthday.

51 Chapter 3  Wings, please
A couple of days before Daffi’s birthday Wacco is hard
at work in the basement. He tells Daffi that if he wants
to get some wings, he must take some special photos
with a digital camera. But how many photos? And pho-
tos of what? That’s the question. 

Wacco tells Ronnie to start the computer pro-
gramme. 

“Password, here you are,” says Ronnie, “Wings-pro-
gramme – enter!”

The next thing to do is to check Daffi’s tail. So
Wacco tells Daffi to put his tail into the check box and
then count to ten. “One – two.” Daffi’s tail is getting a
bit hot. “Three – four.” Hotter and hotter. “Five – six.”
Now, it’s really hurting. “Seven – eight.” He can’t go on
any longer! “NNNNine – aaagghhh, TEN!” Daffi jerks out
his tail from the box. It’s very hot, almost burning, so
Sam pours water on it to cool it down. 

Then Wacco checks all the data. He puts it into the
computer, and Ronnie starts the next programme.
“Wings-programme 2 – enter!” Suddenly up on the
screen comes the answer. Daffi has to take three photos.
First, a photo of an enormous sandwich with chicken
wings – to give Daffi’s wings the right shape. Then, a
photo of Sam in her party dress, the orange and red one
– to give Daffi’s wings the right colour. And last of all, a
photo of an underwater flying saucer – to give Daffi’s
wings the power to fly.

“Come on,” says Sam, “Let’s have a picnic! I’ll make a
sandwich with chicken wings, and Daffi can take the
first photo.”

And off they go in a hurry. All except Ronnie, who is
shutting down the computer - and Spella the Spider.
She crawls around among the bottles until she finds one
with no stopper in it. It says on the label: Love Potion
Number Nine. How very interesting. Spella closes her
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eyes and takes just a little taste from it. She doesn’t
know that the bottle is full of a magic potion. Anyone
who drinks just a drop of Love Potion Number Nine falls
in love with the first person they see. And when Spella
opens her eyes, who does she fall in love with…? Ronnie
the  Robot. So when Ronnie is finished and leaves the
workshop, he is closely followed by Spella.

52 Chapter 4  Chicken, cheese and carrots 
Everybody is sitting down to a picnic in Hillside Forest.
And in the middle of all the food Sam has made the
biggest chicken wing sandwich ever seen at Tretower.
She has put carrots in it too, and a big slice of Waxony
cheese. What a sandwich!

Elvis is so hungry, he’s nearly finished already. “I like
tuna in my tum,” he sings.

“I like ice cream, yum” says Sam. 
“It’s time to take the photo,” says Sam, and they all

get together round the enormous sandwich.
“Come on everybody, say cheese!” says Daffi.
And everybody says…“CHEESE” 
And click! Daffi takes a photo of the sandwich, the

first photo. 
And now it’s time to eat. And my goodness, it’s a

really yummy picnic, with pizza, cokes and ice cream,
and lots of fruit too. 

Polly is very hungry. “I like popcorn, more popcorn,
please, more popcorn, please.”

“I love Ronnie,” Spella whispers. 
“Uhmmm, I love pizza,” somebody else whispers.
Who was that? They all look around, but they can’t

see the little troll hiding behind the tree. He’s very hun-
gry and he simply loves pizza. But sorry, there’s no pizza
left. No chicken, cheese and carrots, either. It’s all gone.
And it’s time to go. Back to the castle for photo number
two - a picture of Princess Sam’s party dress.

53 Chapter 5  Sam’s party dress
Back at the castle Sam’s room is in a real mess, as usual.
So they can’t find the orange and red dress. First Sam
goes through her cupboard. She looks among her tops,
and her trousers, and her other dresses, and her tights,
and her underwear and her shoes. But there is no party
dress. Where can it be? 

Daffi is afraid that she might have lost it. But Sam is
sure that it was there only a couple of days ago. She and
Daffi look everywhere in the room.

Elvis and Ronnie start kicking a football. But look
out, here comes Spella! “I love you, Ronnie” says Spella.
“Ugh, I hate spiders. Push off, Spella” says Ronnie. He
sees the big spider closing in on him, so he throws the
ball at her. But, lucky for Spella, it misses. Instead the
ball bounces on the floor and up onto the top of Sam’s
four-poster bed. Spella thinks that Ronnie wants to play
with her, so she hurries up the wall and across the cei-

ling to get the ball back for Ronnie. And then she sees
it: the party dress! The party dress is on top of the four-
poster bed! Spella is a big spider and she manages to
push just a bit of the dress off the bed, so that Sam can
see it too.

“There it is, my party dress!” Sam shouts.
She pulls it down, and brushes it clean.
“Nice colours,” says Polly, “I like red and orange.”
Sam puts on the dress over her ordinary clothes.

She’s still wearing her trainers, but she doesn’t care. She
pulls on her baseball cap and sticks her crown on top.

“Ready?” says Daffi. 
“Cheeeeeeese,” says Sam. And click. Daffi takes

photo number two.
“OK,” says Daffi, and he puts the camera down. “I like

basketball. Come on, let’s play!”
“No way,” says Sam. “We’ve got to find an underwater

flying saucer.” 
Now where on earth will they find that?

54 Chapter 6  Underwater flying saucer
Sam thinks that the best place to look for an underwa-
ter flying saucer is underwater. So they’ve all gone to
the beach.

Wacco is fast asleep under the parasol.
Elvis is hungry again. He’s sitting on a rock trying to

catch a fish.
“Come on, little fish, it’s dinner time,” says Elvis. 
“No, Elvis,” says Sam, “She’s too small.”
Daffi has put on goggles and a snorkel and is going

out into the water with his camera. Wacco has pro-
grammed Ronnie to help Daffi, so Ronnie walks out into
the water too. But that’s not a good idea. He’s a robot.

“Help! I can’t swim – help!” he says, and then he goes
under.

Spella sees that Ronnie is in trouble and she runs
down to the sea to help him.

“Hang on, Ronnie, I can help!” she says. But she can’t.
“Help!” she screams. 

Then Wacco wakes up and sees that Ronnie is
almost drowning underwater. He presses some buttons
on his remote robot control and makes Ronnie walk
backwards out of the water again. He is safe now. But
Daffi is right underwater, and Polly is flying above him.
Then suddenly she too screams, “Big underwater flying
saucer – big underwater flying saucer!” And there it is.
Daffi has found it. A flying saucer lying at the bottom of
the sea. Of course it’s wrecked. And it looks like it has
been lying there for a long time. But still, it’s a flying
saucer. And it’s under water. Daffi wonders where it came
from, and again he thinks about how big the world must
be, and how little of it he has seen so far. He takes out
the camera and click, it’s photo number three. And now
he’s done! The rest is up to Wacco.
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55 Chapter 7  Now I can fly
As they arrive back at Wacco’s workshop there’s a lot of
excitement, laughing and talking. Everybody hopes that
the photos are all right, and that Wacco’s computer can
make the wings for Daffi.

“Hello, Wacco,” says Daffi, “Here you are.” And he
hands over the camera.

“Thank you, Daffi. Well done,” says Wacco. “Now let’s
see if the computer can make those wings for you.”

Wacco takes the disc out of the camera and puts it
into the computer. Connected to Wacco’s computer is
an enormous machine. It’s like a printer, and it makes all
sorts of things for Wacco. Ronnie runs the Wings-pro-
gramme again. The computer counts, “11 pink 12 red 13
yellow 14 white 15 green 16 brown” and so on. Everyone
is very quiet. 

But not for long. The computer plays a fanfare and
the printer starts to whirr and buzz. But it’s not paper
that comes out. It’s a pair of big orange-red wings –
Daffi’s wings! 

Ronnie presses the stop button and Daffi walks
slowly towards the wings with his mouth open. He picks
them up, and unfolds them, with a big smile on his face. 

“Oh, Daffi,” says Sam, “Wings, beautiful wings.” 
“They’re great,” says Daffi with tears in his eyes. “Now

I can fly. Thank you, Wacco.”

56 Chapter 8  Happy birthday 
It’s Friday and it’s Daffi’s birthday. Yesterday he got his
new wings, and since then it has been impossible to
keep him on the ground. First Daffi has been jumping
out of windows and learning how to fly. And then he’s
climbed to the rooftop and jumped off. And each time
he flies a little bit further. Of course sometimes he
crashlands, and he has to pick himself up and start
again. But he is so happy with his new wings that no-
thing can stop him from learning to fly. And of course
he gives everyone a little ride on his back, especially
Sam.

In the evening everybody gathers for the birthday
party in the big hall. They are going to celebrate with
hot chocolate and birthday cake. 

Elvis takes the microphone: “It’s party time!”
In the middle of the music King Gilbert comes up to

Daffi. “Happy birthday, Daffi,” he says. “Beautiful wings!”
“Thank you,” says Daffi, “This is the best day of my

life. Now I can fly!”
Then Elvis takes the microphone again. He has writ-

ten a new song for Daffi that everyone wants to sing. It
goes like this: 
Well done, Daffi 
Very very fine
Beautiful wings 
Wish they were mine
Wonderful wonderful

My oh my
Well done, Daffi
Now you can fly

Daffi gets some wonderful birthday presents too. And as
the party is going on in the hall, Wacco and Sam take
Daffi upstairs, to the top of the castle. They open a
door and they go out onto the roof. Then Wacco and
Sam show Daffi another very special birthday present.
It’s covered in thick brown paper. Bit by bit Daffi pulls
the paper away. And there it is – a super new telescope.

“Go on, Daffi,” says Wacco. “What can you see?”
Daffi looks through the telescope and sees all the

planets and the stars and the moon.
“Come on, Sam,” says Daffi. “Let’s go flying into space

right now.” 
“Tomorrow,” says Sam. “Perhaps tomorrow.”
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What are you 
wearing?

How old are you?What’s your
name?

What do you like? I can play ...Hello, I´m ...

I like ... I would like ...I don’t like ...

I can’t ... I love ...I hate ....
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cat bananas cheese

witchsharkcap

trumpet starfishbox

king tomatoes honey

mouseboatcrown

wings sunpaper

COPYSHEET 7 b    PICTURE & COLOUR LOTTERY
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COPYSHEET 7 c    PICTURE & COLOUR LOTTERY

bananas roller skates

spidersweatshirt

house

wizardgoggles

drums knightTV

beach

magic sockscomputer

robot

carrots football 

trousers
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COPYSHEET 7 d    PICTURE & COLOUR LOTTERY

hat apples basketball

horseflippersshoe

guitar skismagic wand

tree tomatoes skateboard

snorkela pair of shoes 

sea balloonletter

lady-in-waiting
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COPYSHEET 8 a    SPIN THE BOTTLE

I like …

I hate …

I don’t like …

I would like …

I can …

I love …
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COPYSHEET 8 b    DOMINO

lemonade paper hat lemonade

sweets flag balloon chocolate

candle balloon sweets

sweets chocolate chocolate bun

present candle lemonade

present birthday card paper hat birthday cake

flag birthday card flag present

balloon birthday cake bun

jelly

jelly

jelly

present

✂

✂
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COPYSHEET 8 c    DOMINO

book blackboard box rubber

blackboard moon tubes chalk

moon pencil cupboard rubber

moon star planet book

star planet star rubber

box pencil planet chalk

cupboard chalk paper blackboard

book cupboard tubes paper

✂

✂
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COPYSHEET A DAFFI THE DRAGON



80 WINGS • DAFF I  THE  DRAGON • ALINE A

COPYSHEET B POLLY THE PARROT
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COPYSHEET C WINGS FOR DAFFI AND POLLY
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COPYSHEET D PRINCESS SAM
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COPYSHEET E WACCO THE WIZARD
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COPYSHEET F RONNIE THE ROBOT
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COPYSHEET G ELVIS
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COPYSHEET H KING GILBERT
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COPYSHEET I LADY-IN-WAITING
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COPYSHEET J NAME GAME • GIRLS’ NAMES

The most popular girls’ names in England and Wales

Chloe Charlotte Amy Grace

Emily Lucy Molly Mia

Jessica Hannah Shannon Georgia

Ellie Olivia Ella Abigail

Sophie Lauren Bethany Caitlin

Megan Katie Rebecca Leah

Amelia Eleanor Emma Jasmine

Lily Elizabeth Holly Jade

Alice Courtney Millie Anna

Amber Erin Sarah Phoebe

✂

✂
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COPYSHEET K NAME GAME • BOYS’ NAMES

The most popular boys’ names in England and Wales

Jack Harry Ben Owen

Joshua Matthew Mohammed Jamie

Thomas Luke Liam Max

James Lewis Jake Michael

Daniel George Nathan Kieran

Benjamin Callum Connor Aaron

William Adam Cameron Brandon

Samuel Ethan Dylan Bradley

Joseph Alexander Charlie Robert

Oliver Ryan Jacob Harvey

✂

✂
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COPYSHEET L NAME GAME • YOUR NAMES

✂

✂

Names of your own choice.



COPYSHEET M I CAN SING • I CAN’T …

fly skate

play the trumpet play the guitar

singplay football

do magic dance

91WINGS • DAFF I  THE  DRAGON • ALINE A



92 WINGS • DAFF I  THE  DRAGON • ALINE A

COPYSHEET N DRAW YOUR OWN FLAG
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COPYSHEET O IF YOU’RE HAPPY

IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS 

If you're happy and you know it look left then right with big smile
clap your hands (clap clap) look centre on clap and clap twice
If you're happy and you know it repeat
clap your hands (clap clap)
If you're happy and you know it look left then right with big smile
and you really want to show it throw arms forward, as if you’ve

just finished your party trick
If you're happy and you know it 
clap your hands (clap clap)

If you're happy and you know it same as above
stamp your feet (stamp stamp) stamp feet twice

If you're happy and you know it same as above
nod your head (nod nod) nod your head up and down

If you're happy and you know it same as above
say ha ha (ha ha) shout ha ha

If you're happy and you know it same as above
do all four 
(clap clap stamp stamp nod nod ha ha)
If you're happy and you know it
do all four 
(clap clap stamp stamp nod nod ha ha) 
If you're happy and you know it
and you really want to show it
If you're happy and you know it
do all four
(clap clap stamp stamp nod nod ha ha) the last “ha” is long
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COPYSHEET P OLD MACDONALD

OLD MACDONALD HAD A FARM

Old MacDonald had a farm
e-i-e-i-o
and on that farm he had some cows 
e-i-e-i-o 
with a moo-moo here, a moo-moo there 
here a moo, there a moo 
everywhere a moo-moo 
Old MacDonald had a farm
e-i-e-i-o 

Old MacDonald had a farm 
e-i-e-i-o 
and on that farm he had some ducks 
e-i-e-i-o 
with a quack-quack here etc.

Old MacDonald had a farm
e-i-e-i-o 
and on that farm he had some sheep
e-i-e-i-o 
with a baa-baa here etc.

Old MacDonald had a farm 
e-i-e-i-o 
and on that farm he had some pigs
e-i-e-i-o
with an oink-oink here etc.

Old MacDonald had a farm 
e-i-e-i-o 
And on that farm he had some hens 
e-i-e-i-o 
with a cluck cluck here etc.
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COPYSHEET Q BINGO

BINGO
to the tune of Molak molak mak mak mak

There was a girl who had a dog
and Bingo was his name-o 
B-i-n-g-o 
B-i-n-g-o
B-i-n-g-o
and Bingo was his name-o

There was a girl who had a dog
and Bingo was his name-o
(clap)-i-n-g-o
(clap)-i-n-g-o
(clap)-i-n-g-o
and Bingo was his name-o

There was a girl who had a dog
and Bingo was his name-o
(clap, clap)-n-g-o
(clap, clap)-n-g-o
(clap, clap)-n-g-o
and Bingo was his name-o

There was a girl who had a dog
and Bingo was his name-o
(clap, clap, clap)-g-o
(clap, clap, clap)-g-o
(clap, clap, clap)-g-o
and Bingo was his name-o

There was a girl who had a dog,
and Bingo was his name-o.
(clap, clap, clap, clap)-o
(clap, clap, clap, clap)-o
(clap, clap, clap, clap)-o
and Bingo was his name-o

There was a girl who had a dog
and Bingo was his name-o
(clap, clap, clap, clap, clap)
(clap, clap, clap, clap, clap)
(clap, clap, clap, clap, clap)
and Bingo was his name-o
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COPYSHEET R INFORMATIONSBREV

Kære Forældre

Vi vil hermed gerne informere jer lidt om undervisningsmaterialet Daffi the Dragon som danner
udgangspunkt for arbejdet i engelsktimerne i klassen.

Daffi the Dragon består af en billedordbog kaldet Storybook og en arbejdsbog kaldet Fun and
Games til eleverne. I skolen findes der desuden supplerende materiale såsom plakat, spillekort,
pindedukker og cd med dialoger og sange. Der er også en hjemmeside (engelskunivers.alinea.dk)
hvor I sammen med jeres børn kan se på og lytte til noget af det der arbejdes med i skolen. 
På hjemmesiden kan man blandt andet øve sig på nye ord og udtryk. 

Replikkerne i billedordbogen er korte fordi det ikke drejer sig om at læse og oversætte tekst i
begynderundervisningen i engelsk. Målet er at jeres børn får tilegnet sig et grundlæggende ord-
forråd ved at lytte og tale så de kan forstå og bruge nogle basale udtryk og vendinger. Det drejer
sig om at give dem hvad man kan kalde for sproglig selvtillid så de tør kaste sig ud i at bruge det
engelsk de måske allerede kan, og samtidig får mod på at lære noget mere. 

Det tager tid at lære et sprog. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at jeres børn er på
vej med deres engelsk. Alt hvad de siger er næppe fejlfrit, og det gør heller ikke noget. Det
væsentlige er at de prøver sig frem, også selv om de ved at deres sprog er utilstrækkeligt i
begyndelsen. Det er en god idé ikke at rette dem for meget, men blot gentage det rigtige hvis de
siger noget forkert – ligesom da de lærte deres modersmål.

Kort sagt er det overordnede mål altså at eleverne kan begynde at udtrykke sig på engelsk og se
en mening med det. Der lægges i undervisningen vægt på at børn er forskellige og lærer forskel-
ligt. Opgaverne i Fun and Games fokuserer derfor på sange, lege, dialoger og spil som tager
højde for at man på den alder som jeres børn har generelt lærer bedst ved at bevæge sig og
bruge krop og hænder i læringsøjeblikket. Børnene kan måske vise jer nogle af de bevægelser der
hører til sangene, og som de lærer i skolen.

Materialet om Daffi the Dragon har den fantastiske fortælling som ramme hvor dramatiske og
magiske elementer gør historien spændende og stimulerer børnenes fantasi og indlevelsesevne.
Samtidig hermed bydes der på kultur fra den genkendelige engelsksprogede verden, svia teg-
ninger, sange, m.v. 

Med dette som afsæt håber vi på gode og lærerige engelsktimer.

Venlig hilsen
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COPYSHEET S ARTIKEL
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COPYSHEET S ARTIKEL
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COPYSHEET S ARTIKEL




