
Fyld feltet først

Pe|li|kan. “Det er et dyr!”
Et sjovt spil, hvor man scorer
stik ved at læse og forstå ordene. 
Alle ord er prikket og delt.

LæringsSnacks er som en snack –  
Let, hyggelig, lækker og samtidig også 
lærerig. 

Med andre ord enkle, sjove og lærerige 
spil målrettet skolebørn og deres 
familier.

Målet er at være sammen og have det 
sjovt, mens man lærer. 

Nærvær skabes rundt om spillet, og 
relationer styrkes.

Det er skønt at lære! 

LæringsSnacks

Find flere LæringsSnacks på 
www.shop.time2learn.dk

>

Baggrundsviden
I niveau 1 har hvert bogstav en 
standardudtale, og derfor betegnes 
alle ord som lydrette ord. Det 
grundlæggende lydprincip. 

I niveau 2 trænes redskabet ’prik og 
del’, så nylæseren lærer at opdele 
lange ord i mindre dele. Det kræver 
øvelse at kunne fastholde hver 
enkelt stavelses lyde og derefter 
sammensætte disse i rette rækkefølge 
til læsbare ord. 

Bogstavfølgeregler trænes fx e skifter 
lyd, når det kommer til sidst i ordet fx 
natlampe. 

Bogstaverne d og g kan have andre 
lyde end deres hårde forlyde i giraf og 
dame. De får bløde lyde i læge og grød, 
fordi de står et andet sted i ordet. 

Det kaldes Den betingede udtale.  
Altså et bogstav er ikke længere kun 
en standardlyd og dermed lydret, men 
dets lyd er betinget af, hvor i ordet det 
står, og hvilke andre bogstaver det står 
ved siden af. 

· · ·



   

Tip
Ordkortene er i 2 niveauer. 
Brug kun niveau 2, når 
niveau 1 er blevet lette.

 

Spilleregler
Spil 1 - Fyld feltet først

•  Bland kortene og placer dem i en 
bunke med bagsiden op.

•   På skift trækker en spiller et kort, 
læser ordet højt og placerer kortet 
på spillepladen i den rigtige kategori.

•  Hvis feltet er fyldt, fordi der i forvejen 
ligger et kort, får spilleren et stik. 

•  Det gælder om at få flest stik. 

Spil 2 - Fyld pladen først

•  Spilleregler som i Fyld feltet først.  
Dog bliver pladen først ryttet, når en 
spiller fylder hele pladen. 

•  Altså den, der fylder det 4. felt, får 
alle kortene på pladen. 

Læse lydrette ord på én stavelse  
med 2-4 bogstaver

Dele lange ord i mindre  
dele via ’prik og del’  

Udlydene  -e  -er  -d  
samt det bløde g 

Konsonantklynger 

Møde et stumt d  

Læse to konsonanter i forlyd/udlyd

Det lærer man
Niveau 1

Niveau 2


