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Skrive opgaver. 

Når børnene har skrevet  enkelte ord og fået succes med det, vil de ofte gå videre 

med at skrive sætninger. 

Det er godt at børnene laver mellemrum mellem ordene i sætningerne, for så har 

den der skal læse det børnene har skrevet, meget større mulighed for at læse det. 

Når børnene kan skrive en sætning, som en voksen kan læse, får de  succes og der-

med lyst til at skrive mere. 

Med disse opgaver øver børnene at være opmærksomme på at lave mellemrum 

mellem ordene, så de nemmere kan lave en læselig tekst. 

Opgaverne bygger videre på børnenes erfaringer fra ’forløbet om sætninger og 

tekstopbygning’ (kapitel 7), hvor børnene skulle lægge en legoklods for hvert ord i 

en sagt sætning. Jeg sætter en rød klods for hvert ord , i den sætning børnene skal 

skrive (jeg ved ikke om jeg må bruge et billede af en legoklods). 

Det første ord i hver sætning er ’en’ (senere også ’et’), derefter 

skal børnene finde et tillægsord om det billede der er der og til 

sidst skrive den ting der er afbilledet. For eksempel: ’en gul 

bil’ 

Børnene bestemmer selv, hvad de vil skrive at bilen er. 

Rigtig god fornøjelse med at hjælpe børnene til at træne  

mellemrummene mellem ordene. 

Mange venlige hilsner 

Jens 
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