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Det skal du bruge:

L1.3b

Kontrolplader
(en pr. deltager)

Spilleplade 
(optegnet på voksdug)

Lydrigtige ordkort

Det lærer man:
At træne læsningen  
af lidt længere  
lydrigtige ord.

1.  Læg spillepladen på et bord eller 
gulv.

2.  Alle de tilhørende lydrigtige 
ordkort, blandes godt og placeres 
med bagsiden opad på felterne på 
spillepladen.  
Der er to kort mere, end der er felter 
på spillepladen. Disse lægges bare 
til side.

3.  Hver spiller sætter sin spillebrik på 
et vilkårligt felt.

4.  Alle deltagere slår efter tur med 
terningen. Den der slår lavest, 
starter. Derefter går det på tur i  
urets retning.

5.  Ryk det antal felter terningen viser. 
Hvis du er heldig at lande på et felt 
med et kort, vender du kortet og 
læser det.

6.  Derefter lægger du kortet på det  
rigtige felt på din kontrolplade.  
Fx lægges ‘e-le-fant’ på feltet: ‘Dyr’.  
Hvis du senere får endnu et dyre- 
kort, lægger du det tilbage på 
spillepladen, hvor du tog det med 
bagsiden opad igen.

7.  Den, der først får fyldt sin 
kontrolplade med et kort i hver af 
de fire kategorier, har vundet.

Deltagere: 2-4
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Spilleplade instruktion - Fyld feltet først- træning af lydrigtige ord

Optegnes på voksdug eller lignende - tilhørende Lydrigtige ordkort er 6x6 cm
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Sådan bruger du bogen

1. Indhold

Bogens
ikoner

3. Vejledning

4. Print2 . Oversigt

Start altid med nemme opgaver. Det er utroligt vigtigt, at børnene får succes. 
Succes giver selvtillid. Start derfor med at få repeteret og automatiseret de 
fagområder I ved, at barnet kan. Hvis opgaverne er for svære for barnet, vælger 
I opgaver længere nede på Guldbjerget. Er opgaverne for lette, vælger I opgaver 
højere oppe på bjerget. 

Husk altid at læse vejledningen og udprinte kort og spilleplader inden I går 
igang. Så vil I opleve, at I har overskud til at være gode hjælpere og gode 
“legekammerater”.

I skal forestille jer, at børnene skal bestige et læringsbjerg. Nogle dage er det en 
smuk tur, der giver overskud, - andre gange er det hårdt arbejde, der tapper al 
energi. Nogle gange kommer de langt på kort tid, andre gange er der brug for en 
basecamp-pause, hvor de samler kræfter og træner det, de allerede kan - for så 
at tage fat igen og komme over det, der drillede. 

Når børnene står på toppen af bjerget får de den dejlige fornemmelse, det er at 
have kæmpet for noget og overvundet det.  
Og mon ikke det giver ‘blod på tanden’ til at bestige nye læringsguldbjerge?  

Indholdssiden er basen.

Ligesom man arbejder sig opad en 
bjergside, arbejder man sig gennem  
alle fagområdernes trin. 

Klik her og du kommer til oversigten  
for trinnets opgaver.

Vejledning til den enkelte opgave.  
Du kan altid se følgende:
Antal deltagere.
Beskrivelse af hvordan man gør.
Hvilke materialer man skal bruge.
Hvad man lærer.

Hvis du vil printe én vejledning, skal du 
huske at vælge ‘aktuel side’. 

Oversigten viser alle opgaver inden for 
det valgte trin. Fx “Lydrette ord”. 

Klik her og du kommer direkte til 
opgavens vejledning.

Klik her og du kommer direkte til 
relevante produkter i vores webshop.

Når du har klikket på et link med printer-
ikonet åbnes en ny side i et nyt “vindue”. 
Herfra kan du printe materialet  
fx opgavekort, spilleplader osv. 

For at komme tilbage til vejledningen  
igen skal du trykke på “ctrl W” (PC) eller  
“cmd W” (Mac).
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Link til en side  
i bogen.

Link til en ny side,  
du kan printe.

Link direkte til  
et website.

www.

Link til 
indholdssiden.

Link til www.
time2learn.dk

Link til oversigten 
over trinnets 
opgaver. Hvert trin 
har sit eget ikon. 
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