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TALKING DICE MINI 
 

Går det att göra språkträning rolig för dagens elever utan att använda tekniska hjälpmedel?  

Tärningar är kul för alla åldrar. Talking Dice är tärningarna med oändliga möjligheter, som gjort succé i 

språkundervisning i England. Tärningarna används av klasslärare, specialpedagoger och talpedagoger runt 

om i världen. Genom att man kombinerar ord och bild underlättas inlärningsprocessen. Talking Dice används 

interaktivt och bara fantasin sätter gränser för vilken utveckling som är möjlig. 

   Förpackningen innehåller följande tärningar: 

1. Dagliga rutiner äta, klä sig, vakna, sova, duscha, titta på TV 

2. Hobby musik, TV, datorspel, simning, konståkning, läsa 

3. Kläder tröja, byxor, skor, mössa, strumpor, t-shirt 

4. Kroppsdelar ögon, hand, mun, öra, fot, näsa 

5. Mellanmål hamburgare, varmkorv, pizza, choklad, pommes frites, godis  

6. Människor och familj  mamma, pappa, pojke, fl icka, baby, farmor/mormor, farfar/morfar 

7. Sport  basket, badminton, golf, fotboll, tennis, bandy 

8. Transportmedel  tåg, cykel, bil, båt, flygplan, buss  

9. Vädret moln, regn, snö, sol, blåst, åska 

 

  Några förslag på hur du kan använda tärningarna 

Ordförråd Slå en tärning och tala om vad du ser. Detta är  det mest ursprungliga sättet att 
öva på ord.  

 
Bygga meningar Slå minst två tärningar samtidigt. Gör en mening som passar båda bilderna, som 

t.ex.: Om det regnar spelar jag på datorn. Jag har på mig min T-shirt när jag 

spelar tennis. 
 

Grammatik Slå en eller flera tärningar. Bygg meningar och variera konstruktion och tempus: 
När solen skiner spelar jag badminton. Om det kunde sluta regna, för då skulle 

jag spela fotboll. 
 

Berätta Dela in spelarna i små grupper. Varje spelare har en tärning och gruppen ska 

ti l lsammans skapa en berättelse. En i  taget slår sin tärning och använder aktuell 
bild i  sin del av berättelsen. 
 

Memory Slå några tärningar och titta på dem i 20 sekunder. Täck sedan över dem och låt 

spelarna räkna upp så många de kommer ihåg. 
 

Rollspel Spelarna slår träningar från olika ämnesområden. De ska skapa en berättelse 
eller ett rollspel och måste ha med de ord som tärningarna representerar. 

 
Talking Dice mini innehåller 9 tärningar. Se webbutiken för fler alternativ och Träning med tärning, manual med 

kopieringsunderlag för fler sätt att använda tärningarna! 


