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Bogstaver og ord
Et bordspil til 2-4 spillere (se billede nederst)
Hvad du behøver:
En side fra en papkasse
Farvet karton papir i størrelse A2
Lim
Saks
Masser av danske bogstaver med ramme omkring f.e. Century Gothic eller Skriftis Grunn (mindst 100 pt. og
bold)
Billeder av ord hvor teksten er skrivet nedenfor biledet
Bogplast (kalder vi det på Island) – se et billede nederst på siden
Lamineringsmaskine og plast i den
Hvordan du gør:
Klip siden av papkassen til samme størrelse og kartonet A2. Lim kartonet på papkassen. Nederst til venstre
skal der stå START og øverst til højre skal der stå ENDE. Skriv ud bogstaver som skal bruges og lim en del ve
dem i en tæt rekke fra START til ENDE. Husk at gøre flere bogstaver af dem som bruges mere i sproget end
andre. Brug bogplast til at plaste spillet. Brug lamineringsmaskine til at plaste de andre bogstaver som skal
bruges og klip. Find billeder av ting med 3-5 bogstaver, skriv ordet nedenfør, skriv ud og sæt det i
lanineringsmakinen.
Spillet:
To til fire spillere. Begynd ved START og brug tærning og flyt din „spillemand“ det samme antal som
tærningen siger. Om du kommer til A så tager du bogstaven A og den næste gør. På vejen til ENDE samler
mand bogstaver og når alle er kommet til ENDE skal mand finde ud om man kan lave et eller flere ord ved
at bruge bogstaverne som har samles. Billederne kan man bruge som hjælp ved at finde ord.
Udvikling:
 Lad børnene lege med bogstaverne og billederne og gøre ordene som står der.
Bemærk:
 Når jeg gjorde dette spil havde jeg alle bogstaver i samme boks. Det tog alt for lang tid for børnene
at finde bogstaverne de behøvde bruge og de midste intresseringen tidligt. Nu er de i boks (som
man f.e. bruger til skruer), hver bogstav har sit plads og det tager kort tid at finde den bogstav som
behøves.
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