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Lydér (skriv) ord fra ’Gå til cirkel med partner 2’. 

Opgaven indeholder 2 ark med billederne fra ’Gå til cirkel med opgaver 2(Lydér med 

partner). Børnene arbejdede sammen 2 og 2, om at lydére ordene som lå i cirklerne, 

så den ene sagde den første bogstavslyd i ordet, til den anden havde skrevet dem, 

så fik den første blyanten og skrev lyden som den anden sagde. 

Her er de samme opgaver, du kan sætte børnene til at gøre det 2 og 2, men jeg sy-

nes  det godt, at børnene laver de samme opgaver alene på disse almindelige opga-

veart, efter at de har lavet ’Gå til cirkel med partner’. 

Det vigtige i denne opgave er, at børnene nu selv siger ordene klart, højt og tydeligt, 

så de kan høre de enkelte bogstavslyde. 

 

 

God arbejdslyst med at få alle børn til at si-

ge ordene langsomt og højt med tydelige 

bogstavslyde, så de kan høre hver lyd, skille 

den ud og skrive bogstaverne i ordet. 

Jens 

Med øvelserne, aktiviteterne og 

opgaverne i ’Forløb om forlyde’ 

vare det ikke længe før alle ele-

verne kan skrive små historier. 
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Liste med ordene til underviseren. 

1 Bi 

2 Elefant 

3 Ananas 

4 Smil 

5 Lam 

6 Giraf 

7 Hat 

8 Kat 

9 Mad 

10 Ni 

11 Lampe 

12 Ske 

13 Mælk 

14 Pil 

15 Ål 

16 Øl 


