
Materiale til ’klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. 
 Kapitel 6,  ’Forløbet om at rime’ 

www.jensmolzen.dk 

Illustrator: Ivan Poulsen. Foto: Jens Molzen 

Forældre involvering til Rimlottospillet. 
Til underviseren: 

Spillet kan også bruges til at få forældrene til at rime hjemme med deres 

barn. Jeg sender spillet med  hjem, og forældrene skal så spille det et vist an-

tal gange med deres barn til en bestemt dag. 

På sedlen skal forældrene og børnene udfylde, hvem der spillede og hvem 

der vandt (forældrene får at vide at det er vigtigt, at deres barn føler succes, 

og derfor vinder ofte). 

Sedlen skal afleveres en bestemt dag. (Er der et barn i klassen, hvor jeg ved at 

forældrene reelt ikke har mulighed for at spille spillet med deres barn, sørger 

jeg for at de får spillet det i skolen). 

Spillet gives med hjem, når rim-forløbet starter, og forældrene skal spille spil-

let ret hurtigt, så børnene får glæde af, at der også bliver rimet hjemme, 

imens vi har om at rime. 

Forældrene syntes det er sjovt, børnene er stolte. Mange forældre begynder 

at rime med andre ting, når de har spillet spillet. På den måde er der kommet 

faglig opbakning omkring at rime i hjemmet. (Læs mere om det i ’Klar til at 

knække læsekoden’ kap 1 ’Forældreinvolvering i det daglige’) 

Forældrene klipper selv spillet ud og klæber det evt. selv op på karton. 

På næste side er der et eksempel på den seddel, du kan bruge. Vælger du at 

bruge 2. rim-lotto-spil, så er der til sidst en seddel med illustrationer der pas-

ser. 
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Rimlotto 1 

Kære forældre, her har I et rimlottospil, som I skal spille med jeres dejlige 

barn. I skal mindst spille det det antal gange, der er angivet på ’spille-sedlen’ 

med en tyk streg. Gå i gang med at spille det så hurtigt som muligt, så jeres 

barn kan bruge træningen i at rime, mens vi har om emnet og så jeres barn 

ikke skal spille det mange gange til sidst. Bemærk der er en af dato på spille-

sedlen, hvor I senest skal have spillet spillet og aflevere sedlen. 

Spillet består af 4 spilleplader og 24 brikker. 

Rimlotto spilles ligesom almindeligt billedlotteri, blot skal de kort der lægges 

på pladen rime med det billede de lægges på. 

Klip spillepladerne ud på side 2 og 3, så der er fire spilleplader i alt.  

Klip de 24 spillebrikker på side 4 og 5 ud. Det kan være en god ide at klæbe 

spillepladerne og spillebrikkerne op på karton. 

Er man to om at spille, skal den ene ’spiller’ have de to plader, der er mærket 

med en måne oppe i venstre hjørne, imens den anden ’spiller’ skal have de 

to plader, der er mærker med en spiral oppe i venstre hjørne. 

Det er godt at lade sit barn vinde mange af gangene, så de får succes og sy-

nes det med at rime er sjovt. 

Rigtig god fornøjelse med spillet. 

Mange venlige hilsner 

____________________________ 
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Rimspillet. 
Kære forældre, nu skal I spille rimspil med jeres barn, gør det hyggeligt og kom i gang med det sam-
me. 
Denne seddel er til, at du kan holde styr på, hvor mange gange du har spillet rimspillet hjemme. Du 
skal spille spillet så mange gange at sedlen er udfyldt mindst ned til den tykke streg. Sedlen skal afle-
veres senest nedenstående dato. Det er rigtigt flot, hvis du også får spillet alle gangene under stregen.  

Skriv dit navn her:______________________________ 

Mor og/eller far udfylder nedenstående efter hvert spil 

Sedlen skal afleveres senest _______dag d. __/___ 

Dato Hvem spillede du 
med? 

Hvem 
vandt? 
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Rimlotto 2 

Kære forældre, her har I et rimlottospil, som I skal spille med jeres dejlige 

barn. I skal mindst spille det det antal gange, der er angivet på ’spille-sedlen’ 

med en tyk streg. Gå i gang med at spille det så hurtigt som muligt, så jeres 

barn kan bruge træningen i at rime, mens vi har om emnet og så jeres barn 

ikke skal spille det mange gange til sidst. Bemærk der er en af dato på spille-

sedlen, hvor I senest skal have spillet spillet og aflevere sedlen. 

Spillet består af 4 spilleplader og 24 brikker. 

Rimlotto spilles ligesom almindeligt billedlotteri, blot skal de kort der lægges 

på pladen rime med det billede de lægges på. 

Klip spillepladerne ud på side 2 og 3, så der er fire spilleplader i alt.  

Klip de 24 spillebrikker på side 4 og 5 ud. Det kan være en god ide at klæbe 

spillepladerne og spillebrikkerne op på karton. 

Er man to om at spille, skal den ene ’spiller’ have de to plader, der er mærket 

med en måne oppe i venstre hjørne, imens den anden ’spiller’ skal have de 

to plader, der er mærker med en spiral oppe i venstre hjørne. 

Det er godt at lade sit barn vinde mange af gangene, så de får succes og sy-

nes det med at rime er sjovt. 

Rigtig god fornøjelse med spillet. 

Mange venlige hilsner 

____________________________ 


