
 

Ideer til træning af de 120 mest brugte ord 

Når man trækker et kort, skal man hurtigt kunne genkende ordene og sige dem højt derefter kan 

man begynde at lære at skrive dem rigtigt. 

 

Kan man læse dem, kan man læse ca. 50 % af en dansk tekst. Det er vigtigt at kunne læse disse 

ord lynhurtigt som ordbilleder, så man kan bruge energien på at afkode og forstå resten af 

teksten. Det er vigtigt, at barnet ikke begynder at lydere eller stave sig igennem ordet. Så skal 

den voksne bare sige ordet højt og pege på det. Ordene er her markeret med gul for at vise, hvor 

meget af en tekst, man får foræret, hvis man kan de mest brugte ord som ordbilleder. 

 

1. Tag 5 kort, peg på ordet og fortæl barnet, hvad der står. Derefter skal barnet gentage. 

Prøv at blande dem og se hvor mange han/hun kan huske ordbilledet af. Hvis der er 

fejl, fortæller den voksne bare, hvad der står, og så prøver I igen. IKKE noget med at 

stave dem højt! Gentag med 5-10 nye hver dag og husk hver gang at øve alle de ord, 

man allerede har haft de foregående dage.  

 

2. Du kan ordne kortene i 5 bunker, der svarer til stigerne på tæppet; så er ordene lagt 

efter sværhedsgrad. Barnet kan træne én bunke ad gangen. 

 

3. Først skal ordene måske blot kunne ’genkendes’ som læseord; så når barnet har trukket 

et kort fra bunken – skal han/hun finde ordet på tæppet og lægge kortet ovenpå. 

 

4. Næste skridt kan være at kortene lægges rundt omkring på spisestole, i gangen, foran 

hver dør i huset, hænges med tøjklemmer op i havens træer etc. og så skal barnet 

’finde’ kortene og løbe ind lægge ord-kortene på 120-tæppet . 

 

5. Tryk kortene ud 2 gange og lav et vendespil med fx 20 ord ad gangen. Hver gang der 

vendes et kort, skal det læses højt. 

 

6. Næste skridt kan være at ikke blot at øve 120-ordene som læseord, men også som 

staveord.  Den voksne trækker et ordkort, oplæser det, hvorefter barnet skal  skrive 

ordet ned på et stykke papir. Den voksne tjekker – er det rigtigt stavet, må barnet 

lægge kortet på tæppet – er det forkert stavet ryger det bagerst i ordkort-bunken til 

næste forsøg. 

 

7. Tag kortene og sæt en tom papirkurv 2-3 meter væk.  Prøv at ramme papirkurven efter 

at ordet er læst op på hvert kort.  

 

8. Hvis man er flere, så lav fx stafet med ordene 


