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Contrarios

FRÅN: år 6 och steg 1
SPRÅKNIVÅ: lätt
LÄNGD: 5 min
AV-NR: 100101/ra2
ARBETSBLAD: www.ur.se/spanska
PROGRAMMANUS: www.ur.se/spanska
ELEVHÄFTET: sid. 12

Introduktion
Att lyssna till musik och sjunga med själv levandegör språket 
och är alltid uppskattat.

Innehåll
Contrarios är en liten rimmad visa som kan användas för både 
yngre och äldre nybörjare i spanska.

Syfte
• Att med musikens hjälp bidra till att göra undervisningen mer 

lustfylld
• Att befästa och utvidga ordförrådet

Före programmet
• För de yngre nybörjarna går man kanske direkt till musiken. 

Låt dem följa med i häftet.
• För de äldre nybörjarna kan man göra likadant eller börja med 

att spåna kring vilka motsatsord klassen redan kan. Eleverna 
kommer med förslag och läraren skriver på tavlan. Läraren, 
som på det här stadiet vet vilka ord klassen kan, kan också 
själv styra genom att skriva ex. cerrar och ge en förklaring på 
spanska om han vet att klassen kan abrir. På så vis utvidgas 
ordförrådet.

• Vilka motsatsord finns i bilden. Där finns faktiskt de flesta 
svaren.

• Därefter kan man tillsammans svara på frågorna på sid. 12 
i häftet. Vilka är motsatserna till bueno, largo osv.?

Under programmet
• Lyssna på sången. 
• De äldre eleverna försöker skriva de rimord som inte står 

utskrivna i texten.
• Dessa ord är: adiós, rico, gato, vino, barco, invierno, rana, sal 

(subst.) och sal (verbform). Spanskan har vokalrim så barco 
rimmar på blanco.

Efter programmet
• De yngre eleverna kan i sångtexten leta upp de ord de kan 

eller känner igen och skriva upp dem.
• De äldre eleverna kommer överens om vilka de inte utskrivna 

rimorden är. Säkert behöver de lyssna på slutet av visan en 
gång till.

• Sjung tillsammans med Fernando.
• Arbetsblad. Eleverna kan också hitta på egna motsatspar 

som de tycker verkar bra att kunna.
• Skriva egna korta meningar med valda ord ut motsatslistorna. 

Obs. att adjektiv ska böjas liksom verb.

Tips
Tidigare enkla sångprogram: 
Canciones de ranas… (Katten på råttan…), 2004/2005
Las letras y los números (alfabetet och siffrorna) 
2003/2004
Canciones, 2002/2003
Contando con los esqueletos (klockan), 2001/2002

Andra enkla övningar på färger:
Jugamos al veo-veo 2001/2002

C R E D I T S
Idé och text: Fernando Álvarez
Musik: Ricardo Ausín
Framförande: Fernándo Álvarez, Ricardo Ausín
Producent: Fernando Álvarez


