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Gå rundt og stav til ting du finder. 
Denne side indeholder beskrivelse af aktivitetsopgaver til at  lydére ord højt, langsomt og 

tydeligt. Side 2: er et opgaveark, hvor børnene skiftes til at skrive et bogstav, imens den an-

den siger bogstavslyden de er kommet til. Side 3:, hvor børnene skiftes til at lydére et helt 

ord og skrive det. 

Børnene, der arbejder sammen med en makker, får et opgaveark (en af næste 2 sider), en 

blyant og evt. en underlagsplade, så de nemmere kan skrive (Jeg bruger  for/bagsider fra 

gamle leksikon). 

Børnene vælger, hvem der skal være ulv og hvem der skal være ørn. 

Opgaven side 2: Børnene finder sammen en ting de vil tegne og skrive. Den der er ørn star-

ter med at tegne, når det er tegnet siger ulven den første lyd i ordet imens ørnen skriver 

det første bogstav (som i gå til cirkel med opgave), de bytter så, så det er omvendt med an-

den lyd indtil ordet er stavet færdigt. (Hvem der skal hvad er angivet med ulve og ørnesym-

boler). 

Opgave side 3: Her finder de en ting, det er nu ulven der starter med at tegne det de har 

fundet, så lydérer ’ulvebarnet’ alle lydene sammen i ordet, langsomt højt og tydeligt, imens 

ulvebarnet skriver bogstaverne. De bytter så når de skal finde, tegne og stave næste ting de 

finder. 

Det kan være vanskeligt at styre sværhedsgraden i disse opgaver, da børnene kan finde 

ting, som er vanskelige at lydére og som ikke er lydrette. Børnene staver selvfølgelig så godt 

de kan.  

I opgaven på side 2, skal børnene gøres opmærksomme på, at de ikke skal bruge alle de lilla 

streger med ikoner under (De er lilla fordi man ikke ved, om de skal være blå eller røde) 

Rigtig god fornøjelse med at hjælpe børnene til at 

kunne finde forlyden i et ord ved at tydeligøre den. 

Mange venlige hilsner 

Jens 
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