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Par sammen bogstaver

Hvad du behøver:
En side av pappekasse
Samme størrelsa av farvet karton
Lim
Saks
Det danske alfabet (i min udgave havde jeg Century Gothic 150 pt. og en ramme omkring
Lamineringsmaskine og plast i den
Bogplast
Kurv eller boks til at gemme de løse bogstaver
Hvordan du gør:
Pappen og kartonet skal være i samme størrelse og du skal lime kartonet på pappen. Skriv ud det danske
alfabet to ganger (andet limes på kartonet i random rad) Sæt bogplast over kartonet. Den anden omgang
av bogstaverne er sat i lamineringsmaskinen og klippes.
Legen:
Pare sammen bogstaverp å den måde at de løse skal sættes ovenpå dem som er pa kartonet. Børnene
kender måske nogle bogstaver men den voksne hjælper og siger hvad de hedder og hvilke ord børnen
kender som begynder på bogstaven.
Eksempel av en treåring som legede med dette:
Han tog bogstaven O og spørgte hvad den hed. Jeg sagde at den hed O. Han spørgte så hvem hadde O. Jeg
sagde ost og orm har O. Han sagde: „Jeg så orm i går og han har O“.
Udvikling:
 Skriv ud bogstaverne tre ganger. De som ikke limes på pappen skal skrives ud på tykkere papir som
man ser ikke i gennem efter at har set dem i gennem lamineringsmaskinen. Man kan så bruge de to
antal og spille memory spil eller bingo. Man behøver så ikke bruge alle bogstaverne på samme tid. .
 Man kan gøre samme leg og lime store bogstaver på kartonet (A,B,C,D…..) og små bogstaver pares
sammen med det store (a,b,c,d…..)
 Gøre andet spil men have kun de små bogstaver som skal pare sammen
 Skrive ud store og små bogstaver og brug dem til memory spil hvor man skal pare sammen A og a.
 Børn med andet sprog får spil med sin morsmål sprog.
 Om et barn i gruppen har f.e. namn som begynder på bogstav som ikke findes i det danske alfabet
ha det med i spillet.
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En meget glad tre år gammel dreng leger med bogstaver

