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Lyd-sætnings opgaver. 

Her øves børnene i at huske lydrækkefølger, samtidig med at de får en forforståelse for, hvad en sætning er og at den er lavet af ord.  Her er det blot lyd-

ord og lydsætninger. 

Før du går i gang med denne opgaveform, skal børnene have lært hvilke lyde der hører sammen med et de forskellige ikoner. Det er godt at have 10-12 

lyde, der hver har et ikon. Ikonerne skal være hurtige og lette at lave, og meget gerne have en logisk sammenhæng med lyden (f.eks. En cirkel for lyden af 

en hoppende bold). Læs mere om det i bogen: ’Klar til at knække læsekoden’ 

Børnene sidder med opgaven (gerne sammen med makker), underviseren laver lydrækkefølgen to gange før børnene må tage blyanten og skriver lydræk-

kefølgen. Når der er 4 lyde i et lydord, kan man lave ’system’ i lydene ved f.eks. lave en boldlyd, to gange kastagnet og så en boldlyd. Det kan i starten gø-

res nemmere ved at underviseren siger ”Nu kommer første lyd—Nu kommer anden lyd osv.” 

Når I kommer til et komma, er der en lille pause (til at strække sig, hoppe lidt osv.). Når I kommer til et punktum, er der en lang pause (opgaven er færdig). 

Opgaverne bør tages i den rækkefølge de er nummererede, da de første har mange hjælpe pile til at guide i læseretningen og de senere næsten ingen 

hjælpepile har. Billedet af drengen for neden i opgaven siger nogle ting, som underviseren kan lade sig inspirere af i samtalen efter løsningen af opgaven, 

og så sikrer drengen at børnene vender opgaven rigtigt. 

Rigtig god fornøjelse med at lære børnene lyd ikon sammenhæng, huske lydsammensætninger og få forforståelse for hvad sætninger er. 

De venligste hilsner 

Jens 

Lydene laves to gange.                 Makkerparrene snakker sammen om løsningerne.                          Kommapause, hvor børnene laver fysiske øvelser. 
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Her er to lydsætninger. Der er 4 lydord i første sætning og to 

lydord i anden sætning. Hold en lille pause ved komma. Når du 

er kommet til punktum er du færdig med opgaven. 
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Her er to lydsætninger. Kan du huske hvad det er for et rum, 

der er mellem lydordene? (Mellemrum) 
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Kan du finde det længste lydord i første lydsætning? 

Kan du finde det korteste lydord i første sætning. 

Hvor mange lydord er der i anden sætning. 
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Så du at en lydsætning godt kan fortsætte ned i næste linje. 

Kan du finde et komma, der giver dig en lille pause. 

Kan du finde et punktum, der giver dig en lang pause. 
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Hvilken lydsætning havde flest lydord? 

Hvor mange lyde havde det længste lydord? 

Hvad er en lydsætning lavet af? (lydord) 

5 

, 

. 


