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Bingo – finde første lyd/bogstav i orded 
 

I dette bingo gjorde jeg 8 forskællige bingo kort. Hver bogstav var ca. tre ganger i det hele på alle 

disse 8 kort. Jeg kunde ikke bruge to bogstaver fordi inget ord på islandsk begynder på de bogstaver. 

Jeg gjorde 3xkort som bruges i bingoet så man kan lega på ulike vej. Jeg gjorde en gruppe med dyre 

og to med blandede billedeer. Jeg havde bingo kortene i ulike farver men om man vil spare printning 

så kan man gøre dem i sort/hvid. Se billeder på næste side. 

 

Hvad du behøver: 

 A4 papir  

 A4 kartonpapir lige så tyk som kan bruges i lamineringsmaskinen 

 lamingeringsmaskine og plast i den 

 saks 

 billeder og ord til at bruge i bingoet 

 kurv til at gemme bingoet i 

 Whiteboard tusser (en til hver spillere) 

 

Hvordan du gør: 

 bingokortene er gjorde på A4 side. Jeg gjorde ramme og havde 12 bogstaver på hvert kort 

Jeg brugte både store og lille bogstaver i hver ramme og brugte Skriftis Grunn 72 pt. bold 

 finde billeder på internetet, skrive ordene nedenfør (jeg kunde gøre 12 rammer på hve A4 

side)  

 skriv ud ordene/billederne og klip (Godt at skrive 1,2 og 3 på baksiden av hver gruppe) Første 

bogstaven i hvert ord var rød Skriftis Grunn 22 pt. bold og var stor bogstav og de andre 

bogstaver i ordet var sorte og 20 pt. bold 

 sæt alt i plast og i gennem lamineringsmaskinen og klip (det behøves ikke klippe bingo 

kortene) 

 

Spillet: 

 spillet som vanligt bingo, en er styrer og drager kort og læser med hjælp av billedet. Barn 

som kan læse kan styre eller en voksen men prøv alle børnene. Når bogstav kommer som er 

på barnets kort gør barnet et x eller andet mærke med White board tussen sin. Den vinder 

som først har gjort x over alle bogstaverne på sit kort.  

 

Anden måde: 

 jeg gjorde dette bingo til mine børnehavebørn men om det er gjort til ældre børn behøves 

der måske ikke billeder med. Man kan også have det at bogstav inde i ordet skal findes. Om 

det er gjort farves den bogstav som skal findes rød.  
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