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Pare sammen bogstaver 2
se billeder nederst på siden

Hvad du behøver:






bogstaver fra det danske alfabet (her i ramme med font Skriftis Grunn 125 pt) Gør i rammen både de store
og lille bogstaver).
nogle billeder med namnet av ordet skrivet nedenfør (den bostav som skal findes er farved rød og er bold)
lamineringsmaskine og plast i den
velcro bånd
saks

Hvad du gør:



skriv ud bogstaverne og billederne, klip, plast i lamineringsmaskinen, klip igen
langt velcro bånd limes på væggen
og lille stykke av den anden part limes på baksiden av hver
bogstav. Bogstaverne sættes på væggen på velcro båndet. Nedenfor hver bogstav sættes velcro bånd lodret
og part av velcro bånd limes på bagsiden av billederne.

Legen:


Jeg gjorde dette på to måde, en til de ældre børn (4 og 5 år) og en til de yngre (3 og 4 år) Til de ældre havde
jeg legen at de skal finde staver ind i ordet men også den første eller sidste. Den bostav som skal findes er
som jeg sagde før farvet rød og er bold. (jeg havde 3-4 billeder til hver bogstav) Børnene parer sammen f.e.
Hus nedenfor u og bold nedenfor d. Til de yngre gjorde jeg to ord til hver bogstav og de skulle altid finde den
første bogstav i ordet og sætte den nedenfor den rigtige bogstav. Vi har to bogstaver i det islandske alfabet
som er aldrig den første bogstav i et ord. Jeg havde de bogstaver med men der kan ikke pares noget ord
nedenfor de bogstaver. Jeg skal også gøre dette til den yngste avdelning hvor børnene er 2 og 3 år gamle. Så
skal jeg gøre bogstaverne større, have ord som har to eller tre bogstaver og jeg skal også gøre kort med
børnenes navn.

