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Kære forældre og ________________________(skriv barnets navn her). 

Som I ved, er vi startet på ’tyggegummilektier’. Det er for at træne mundmotorikken og øge 
bevidstheden om, hvad der sker i munden. Det er en af forudsætningerne for, at hjælpe 
med at fornemme bogstavernes lyde i munden, og på den måde nemmere at kunne lydere 
sig til, hvilke bogstaver der er i et ord og dermed stave/skrive det. 
Her under er nogle skemaer og spørgsmål, det er meningen at I løbende skal se hvor god 
jeres barn er blevet. Til sidst i ’forløbet omkring mundmotorik’, skal i udfylde nedenstående 
skemaer, om hvor god jeres barn er blevet, og aflevere den dag der står anført sidst i bre-
vet. Gør de mundmotoriske øvelser til noget i hygger jer sammen om og har det sjovt med. 

Hvor ofte fik du lavet tyggegummi lektier hjemme? (sæt kryds). 

 

Slet ikke. Nogle dage Alle dagene. Hele tiden hver dag. 

        

Hvor god en pølse kan du lave ved at rulle tyggegummiet med tungen?  

Sæt ring rundt om den du synes der ligner bedst. 

                                 Husk du kun må bruge tungen!!!!! Nej Ja 

Kan du sætte tyggegummiet fast foran i ganen så det sidder fast?     
Kan du sætte tyggegummiet fast bag i ganen så det sidder fast?     
Kan du sætte tyggegummiet foran de nederste fortænder bag underlæben     
Kan du sætte tyggegummiet foran de øverste fortænder bag overlæben     
Kan du sætte tyggegummiet bag fortænderne (nederste og øverste)     
Kan du lægge tyggegummikuglen på tungespidsen og række det ud af munden.     
Kan du lægge tyggegummiet nedenunder tungen, række tungen ud af munden og 
sige: ”Jeg har ikke noget tyggegummi” 

    

Hvor god en kugle kan du lave ved at rulle tyggegummiet med tungen?  
Sæt ring rundt om den du synes der ligner bedst. 
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Har du slikket Nutella af knækbrød hjemme? (Sæt kryds). 

 

Hvor mange gange har du øvet dig i at spise sliksnørebånd ved at sno snørebån-
det rundt om tungen hjemme? 

 

 

Hvilke?: 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________ 

 

 

 

 

Mange venlige hilsner 

 

——————————————- 

Slet ikke 1 gang 2 gange 3 gange Mange gange 

          

  Nej Ja 

Blev du god til at slikke Nutella af knækbrød?     

Slet ikke 1 gang 2 gange 3 gange Mange gange 

          

  Nej Ja 

Blev du god til at rulle sliksnørebåndet rundt om tungen?     

  Nej Ja 

Har du fundet på nye ting du kunne lave med din mund og tunge?     

Denne seddel skal afleveres: 

_______dag d. ____/____ 20___ 


