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Sta-vel-ser! 

Kære  __________________________________ og dine forældre.   

_______dag d. ____/____ , skal du  have ”ting med forskellige stavelser” med.  

Du skal have følgende ting med: 

1. En ting med en stavelse. 

2. En ting med to stavelse. 

3. En ting med tre stavelse. 

4. En ting med fire stavelse. 

5. En ting med fem stavelse. 

6. En ting med flere end 5 stavelser 

Sammen med ’klappe-tingene’ skal også ligge en seddel, hvor der står, hvad I har kaldt tingene (det 

er jo vigtigt om det er: fly, fly-ver, jet-ja-ger, pas-sa-ger-fly eller flyvemaskine). Ved hjælp af denne 

seddel, kan vi bedre sikre at får succes med at klappe deres ting. 

Hvor mange klap et ord har, er det samme som hvor mange stavelser der er i ordet. Voksne kan 

som regel også bare tælle  vokalerne / de røde bogstaver. 

 Eksempler : 

1 stavelse: Hund, ske, kniv , bil og lås. 

2 stavelser: Gaffel, Bamse,  nøgle og rose. 

3 stavelser : Paraply, gulerod, appelsin og tekande. 

4 stavelser : Appelsinskral, cykelklokke og Helikopter. 

5 stavelser: Mobiltelefon, papegøjenæb. 

Mere end 5 stavelser: Mobiltelefonopladerlednigsenderne. 

Find tingene sammen med jeres børn, og klap stavelserne sammen med dem, 

og fortsæt gerne sammen med dem ved andre lejligheder. Dele ord i stavel-

ser, er det faglige forløb, vi nu er i gang med. 
Det at klappe stavelser hjælper barnet til at dele ordet op i mindre enheder, det er godt 
at kunne når barnet  skal til at skrive, for så kan man nøjes med at skulle koncentrere sig 
om bogstavslydene i et klap, i stedet for hele ordet. Børnene siger også ofte lydene i ordet 
tydeligere, når de deler det op i stavelser, hvilket gør det nemmere for barnet at finde ud 
af hvilke bogstaver det består af. Endelig er bogstavers lyd også ofte afhængig af hvilke 
andre bogstaver de står sammen med, og også her kan det være en hjælp, at kunne dele or-
det i stavelser. 

 

God fornøjelse. 

Mange venlige hilsner 

———————————— 

Vok-sen-bog 
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Kære  __________________________________ og dine forældre.   

_______dag d. ____/____ , skal du  have ”ting med forskellige stavelser” med.  

Du skal have følgende ting med: 

1. En ting med en stavelse. 

2. En ting med to stavelser. 

3. En ting med tre stavelser. 

4. En ting med fire stavelser. 

5. En ting med fem stavelser. 

6. En ting med flere end 5 stavelser 

Sammen med ’klappe-tingene’ skal også ligge en seddel, hvor der står, hvad I har kaldt tingene (det 

er jo vigtigt om det er: fly, fly-ver, jet-ja-ger, pas-sa-ger-fly eller flyvemaskine). Ved hjælp af denne 

seddel, kan vi bedre sikre at får succes med at klappe deres ting. 

Hvor mange klap et ord har, er det samme som hvor mange stavelser der er i ordet. Voksne kan 

som regel også bare tælle  vokalerne / de røde bogstaver. 

 Eksempler : 

1 stavelse: Hund, ske, kniv , bil og lås. 

2 stavelser: Gaffel, bamse,  nøgle og rose. 

3 stavelser : Paraply, gulerod, appelsin og tekande. 

4 stavelser : Appelsinskral, cykelklokke og Helikopter. 

5 stavelser: Mobiltelefon, papegøjenæb. 

Mere end 5 stavelser: Mobiltelefonopladerlednigsenderne. 

Find tingene sammen med jeres børn, og klap stavelserne sammen med dem, 

og fortsæt gerne sammen med dem ved andre lejligheder. Dele ord i stavel-

ser, er det faglige forløb, vi nu er i gang med. 
Det at klappe stavelser hjælper barnet til at dele ordet op i mindre enheder, det er godt 
at kunne når barnet  skal til at skrive, for så kan man nøjes med at skulle koncentrere sig 
om bogstavslydene i et klap, i stedet for hele ordet. Børnene siger også ofte lydene i ordet 
tydeligere, når de deler det op i stavelser, hvilket gør det nemmere for barnet at finde ud 
af hvilke bogstaver det består af. Endelig er bogstavers lyd også ofte afhængig af hvilke 
andre bogstaver de står sammen med, og også her kan det være en hjælp, at kunne dele or-
det i stavelser. 

 

God fornøjelse. 

Mange venlige hilsner 

———————————— 


