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Nogle idéer hvor mand bruger ord og bogstaver 

 

Første bogstaven i børnenes navn eller de vælger bogstav 

 I opskrift 11 findes der store og lille bogstaver på A4 kort. Mand kan bruge dem her. 

Børnene vælger en bogstav og de skrives ud på kartonpapir. Børnene skal lime ind i 

bogstverne hvad som helst og er let. Det kan være farvet papir de klipper til, små 

knapper, brevklip o.m.fl. Når alle er færdige hænges ditte på væggen.  

 

Vælge et eller flere ord og klippe bogstaverne de behøver fra dagblade eller 

magasiner 

 Børnene vælger ord (et eller flere) Kort som allerede har blevet gjort til anden leg kan 

bruges eller børnene vælger ord de bestemmer selve. De bruger dagblade/magasiner 

til at finde de bogstaver de behøver, klipper dem og limer på kartonpapir.  

 

Måle noget som begynder på bogstaven de drager 

 I opskrift 4 findes bogstaver mand kan bruge i dette. Børnene drager en bogstav fra 

bunken og de skal måle noget som begynder på denne bogstaf. F.e. om et barn 

drager H måler det måske Hest, Hus eller Heks. Man kan også skrive bogstaverne ud 

og lime hver til billeded.  

 

Klappe ord og sætte det samme antal av f.e. Lego 

 Her kan de bruge kort med ord og billeder I har gjort i andet projekt. Børnene sidder på 

gulvet og skiptes på at drage kort. De skal klappe ordet f.e. Hus=et klap Ban-an=to 

klap Leg-e-tøj=tre klap. Kortene sættes så på gulvet og det samme antal av lille Lego 

(eller noget andet som kan bruges) sættes nedenfør så alle kan se. 

 

Første bogstav i ord (bruge klemmer med) 

 Her kan der også bruges korte I har allerede gjort (ord og bileder). På klemmerne skrives 

bogstaver (mange klemmer) Børnene sidder på gulvet og skal drage et kort. De skal 

finde en klemme med den første bogstav i ordet og klemme på kortet. Sættes så på 

gulvet så alle kan se. Godt for finmotoryk. 


