
 



Stav med jeres fødder 

 

I skal bruge: 

Alfabettæppe 

Ordkort fra ordkort-kassen 

Skrivehæfte 

I skal gøre: 

1) I skal dele bunken af ordkort imellem jer. 

2) Den ene læser et ord højt. 

3) Den anden staver ordet ved at gå fra bogstav til 

bogstav, imens han/hun siger bogstaverne højt. 

4) Det ord skal skrives i skrive-

hæftet. Skriv med små bogstaver. 

5) I skal skiftes til at læse ord 

højt for hinanden. 

6) I skal huske at skrive ordet, 

hver gang i har stavet det på  



Skriv med bogstavterninger 

 

I skal bruge: 

Skrivehæfte 

To bogstavterninger 

I skal gøre: 

I skal skiftes til at slå med terningerne. 

1) Slå med den røde terning. 

Skriv 5 ting, der begynder med det bogstav 

2) Slå med den blå terning. 

Skriv 5 ting, der begynder med det bogstav 

3) Slå med den røde og den blå terning 

Skriv 5 ting, som har begge bogstaver i sig. 

4) Slå med den blå terning 

Skriv 5 navne, som begynder med det bogstav 

5) Slå med den røde terning 

Skriv 5 navne, som begynder med det bogstav. 

6) Slå med den røde og den blå terning 

Skriv 5 navne, som har begge bogstaver i sig 

7) Lav selv en regel for, hvad I skal skrive, når I har slået 

med terningerne 



Forlyde 

 

I skal bruge: 

Forlyd-kassen 

Skrivehæfte 

I skal gøre: 

I skal skiftes. Luk øjnene. Træk en ting fra kassen. 

1) Skriv det første bogstav. 

2) Skriv fem ting, der begynder med det samme  

bogstav. 

3) Skriv de første to bogstaver. 

4) Skriv fem ting, der begynder med de samme to bogsta-

ver. 

5) Skriv de sidste to bogstaver. 

6) Skriv fem ting, der slutter med de samme  

bogstaver. 

7) Skriv det sidste bogstav 

8) Skriv fem ting, der slutter med det samme bogstav. 

9) Træk en ny ting. Start forfra. 



Pusle-sætninger 

 

I skal bruge: 

Smartboard. 

Puslesætning-program 

I skal gøre: 

1) Din lærer skal starte programmet 

2) I skal læse ordene på tavlen 

3) I skal flytte på ordene på tavlen, så de danner en 

sætning 

4) Når I har lavet en sætning, skal I skrive den på  

jeres skrive-ark. I må skiftes til at skrive. 

5) Din lærer skal tjekke alle sætninger, når I er  

færdige 

 



Skriv med stempler 

 

I skal bruge: 

Stempel-alfabet 

Stempel-pude 

Ord-kort 

Skrivehæfte 

I skal gøre: 

1) Pas godt på både stempler og blækpude. I må ikke 

grise. 

2) I skal have en bunke ordkort hver. 

3) Læs et ord højt på skift. 

4) Den der ikke læser ordet, skal skrive det med 

stempler i skrivehæftet. 

5) Husk at I skal skiftes. 

6) PAS PÅ - DER ER IKKE  

Æ - Ø - Å. Hvad kan man  

gøre? 

 



Ispinde i alfabetisk orden 

 

I skal bruge: 

Ispinde med ord 

Opgaveark 

I skal gøre: 

1) Vælg 8 ispinde - uden at kigge 

2) Læg ordene i alfabetisk orden på jeres ark. Der er 

plads til at lægge ispindene. 

3) Få din lærer til at tjekke, om det er rigtigt. 

4) Skriv alle ord i rækkefølge i skrivehusene. 

5) Du SKAL skrive små bogstaver. 

6) Du SKAL skrive dem rigtigt i husene. 

 



Stav med tastatur 

 

I skal bruge: 

To tastaturer 

Ordkort 

Skrivehæfte 

I skal gøre: 

1) I skal have et tastatur hver 

2) I skal have en bunke ordkort hver 

3) Den ene skal læse højt.  

Den anden skal skrive ordet på tastatur. 

4) Så skal I begge to skrive ordet i hver sit skrive-

hæfte 

5) Nu skal den anden læse et ord højt. 

Så skal den ene skrive ordet på tastatur. 

6) Og så skal I begge to igen skrive ordet i hver sit 

skrivehæfte 

7) Fortsæt til tiden er gået. 

 



Skriv med LEGO 

 

I skal bruge: 

Legoklodser 

Bygge-ark med LEGO-alfabet 

Ordkort 

Ipad 

I skal gøre: 

1) I skal trække et ordkort fra kassen 

2) I skal bygge det ord med LEGO. 

3) I skal kigge på bygge-arket, så I kan se, hvordan 

man bygger bog-sta-ver-ne. 

5) Start forfra. Skriv et nyt ord. 

6) Hvis I vil, må I gerne skrive jeres navne 

7) Når I har skrevet 2-3 ord, skal I tage et foto af 

ordene med Ipad. 

8) I skal prøve at lave nye ord med jeres LEGO-

bogstaver 



Sortér ord 

 

I skal bruge: 

Kasse med ting 

Alfabettæppe fra SFO 

 

 

I skal gøre: 

1) Vælg 15 ting fra kassen. Læg tingene på alfabet-tæppet 

efter begyndelsesbogstav. 

2) Vælg 15 nye ting i kassen. Læg tingene på alfabet-tæppet 

efter slut-bogstav 

3) Læg alle ting tilbage i kassen. I skal nu skiftes til at 

trække en ting. Hvad er den første vokal, I kan høre i or-

det? Læg tingen på den vokal. Træk en ny ting. 

4) Find ting med 2, 3 og 4 stavelser. Fordel dem i bunker. 

Ting, der kun har 1 stavelse eller flere end 4 stavelser, 

skal blive i kassen. 



Lav sammensatte ord 

 

I skal bruge: 

Ordkort 

Skrivehæfte 

 

I skal gøre: 

1) Sæt ordkortene sammen to og to, så de danner et 

ord. 

2) Lav så mange sammensatte ord, I kan. Tæl sammen 

3) Hvor mange ord kan I lave? 

4) Skriv 5 ord i jeres skrivehæfte. 

5) Bland alle kortene på bordet. 

6) Lav nye sammensatte ord. 

7) I må ikke lave de samme ord, som før. 

8) Hvor mange ord kan I lave? 

9) Skriv 5 ord i jeres skrivehæfte. 

10) Start forfra 



Bog-stav-ning 

I skal bruge: 

Træ-bog-sta-ver 

Trækasse med rum. 

Ordkort 

Skrivehæfte 

I skal gøre: 

1) I skal have en bunke ordkort hver. 

2) Den ene læser et ordkort højt. Den anden staver  

ordet med træbogstaver. Læg bogstaverne i trækas-

sen med de små rum. Der skal være et mellemrum 

mellem hvert ord. 

3) Den som læste ordet højt, skriver ordet i sit hæfte. 

4) Den anden læser et ordkort højt. Den første staver 

ordet med træbogstaver. 

5) Den som læste ordet højt, skriver ordet i sit hæfte. 

6) Fortsæt sådan til I har fyldt kassen med ord. 

7) Læs alle ord højt for hinanden. Tøm kassen. Start 

forfra 



Slå og skriv 

I skal bruge: 

En terning 

Opgave-ark 

Skrivehæfte 

Ordkort 

I skal gøre: 

1) Læg ordkortene i en bunke imellem jer. 

2) Den ene trækker et kort. Læs ordet. 

3) Slå med terningen. 

4) Kig på ”opgave-ark”. Skriv på svar-arket, som der står 

ud for det antal øjne, din terning viser. 

5) Skriv dit ord i dit skrivehæfte, sådan som det står 

ud for det antal øjne, terningen viser.  

6) Hver gang I slår med terningen, skal I trække et nyt 

ord. 

7) Når hele svar-arket er udfyldt, skal I tage et nyt. 



Smæk ord 

I skal bruge: 

En fluesmækker 

Timeglas - 1 minut 

 

I skal gøre: 

1) Find tavlen med de mange ord. 

2) Den ene gør klar til at læse.  

3) Den anden siger: ”1-2-3-NU” og vender  

time-glasset. 

4) Den ene skal sige så mange ord som muligt. 

Man skal prikke på  på ordet, imens man læ-

ser det. 

5) Når time-glasset er løbet ud, bytter I. 

6) Når I begge har prøvet, skal I vælge 3 ord 

hver af dem, I har læst op, som I skriver i 

jeres skrivehæfte. 



Kryds og tværs 

I skal bruge: 

Kryds-og-tværshæfte 

Blyant 

 

I skal gøre: 

1) I skal vælge den samme kryds-og-tværs 

2) I skal løse den kryds-og-tværs lige hurtigt. 

I skal følges ad, ord for ord.  

3) I skal tale om svaret, før I skriver. Det er 

meget vigtigt, at I er enige om, hvordan  

ordet staves, inden en af jer skriver ordet. 

4) Når I har lavet alle kryds-og-tværs i e´t  

hæfte, skal I finde løsningshæftet og rette 

det hele sammen. Hvis I finder fejl, SKAL I 

viske ud og skrive det rigtige bogstav. 





 

Skriv dit ord med den mod-sat-te hånd. 

 

Skriv dit ord, så hur-tigt, du kan. 

 

Skriv dit ord med luk-ke-de øjne 

 

Skriv dit ord med smukke bogstaver 

 

Skriv dit ord med STORE bogstaver 

 

Skriv dit ord med bitte små bogstaver 

Opgave-ark 


