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Hvilket ord begynder på bogstaven 

(se billeder på næste side) 

Hvad du behøver: 

 Alle bogstaver i det danske sprog (her gør jeg en ramme som er 3,5x5 cm og bogstaverne er Skriftis 

Grunn 300 pt. som jeg sætter i rammen med Word Art) Man kan også bruge Century Gothic eller 

andet som ligner de bogstaver som børnene skriver 

 A4 karton papir i en lys farve (den tykkeste man kan bruge i lamineringsmaskine) 

 Lamineringsmaskine og plast i den 

 Saks og lim 

 Hvidt A2 karton og samme størrelse av pappe. Man kan også om man har bruge en whiteboard 

tavle eller noget andet man synes virker i dette  

 Bogplast 

 Whiteboard tusser og tavlevisker 

 Kurve eller boks for bogstaverne 

 

Hvordan du gør: 

 Gør bogstaverne i computer, skriv ut, klip og sæt i lamineringsmaskinen og klip igen 

 Om I gør tavlen selv så lim kartonet på pappen og sæt bogplast over det hele så man kan skrive 

med whiteboard tusser på den. Gør hul i begge ende og sæt tråd i gennem så tavlen kan hænges på 

væggen 

 

Legen: 

 Ta et kort fra bunken og se hvilen bogstav det er. Børnene skal finde ord som begynder på denne 

bogstav 

 Den voksne skrvier ordene på tavlen og når børnene finder ikke flere ord som begynder på 

bogstaven tages der nyt kort. Skriv ord til tavlen er fuld 

 Læs alle ordene til børnene og lad dem så kikke på dem 

 

Bemærk: 

 Jeg prøvede dette med 4 og 5 år gamle børn i min børnehave og de syntes dette var meget sjovt. De 

var intresserede. Når tavlen var fuld av ord ville alle se ordene og de som kunde læse lidt læste 

ordene igen til de andre børn. De var god tid at kikke på dette efter at legen var slut. Jeg var så 

spændt at prøve dette at jeg havde alle børnene på avdelingen og det var for stor gruppe. Jeg tror 

at en gruppe max 10-12 børn virker bedst 
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