
Ordræs

Læse- og stavespil.  
Kast bogstavterningerne og  
sæt dem sammen til ord.   
Spil inde eller ude og ræs derudaf.

LæringsSnacks er som en snack –  
Let, hyggelig, lækker og samtidig også 
lærerig. 

Med andre ord enkle, sjove og lærerige 
spil målrettet skolebørn og deres 
familier.

Målet er at være sammen og have det 
sjovt, mens man lærer. 

Nærvær skabes rundt om spillet, og 
relationer styrkes.

Det er skønt at lære! 

LæringsSnacks

Find flere LæringsSnacks på 
www.shop.time2learn.dk

>

Baggrundsviden
Øvelse gør mester. Gennem en leg 
med terninger øver man sig i at glide 
fra én bogstavlyd over i den næste, og 
dermed læse de ord terningekastet 
giver mulighed for. Der er uendelig 
mange kombinationsmuligheder i 
kastene. 

Erfarne lærere har sammensat 
terningesiderne sådan, at der 
hovedsageligt trænes i ’byg og læs’ 
med standardlydene med  
terningerne 1-4.

Tag terning 5 med, når I er klar. Her 
træner I konsonantklynger.

Til sidst kan man tage terning 6 med 
og også træne stumt d.

At opnå erfaring med bogstav-
kombinationer og at kunne aktivere 
bogstavlydene under afkodning 
er altafgørende for en solid 
læseudvikling. 

Skriftligheden i spillet træner stavning, 
men støtter også  læsningen gevaldigt. 



Tip
Man må gerne prøve 
sig frem og flytte rundt 
på terningerne for at 
se, om der tilfældigt 
fremkommer et ord.

>

Spilleregler
•   Hver spiller/hold skal have en bane 

med 12-15 skrivefelter. Felterne 
længst væk er MÅL. 

•    Optegn 2 baner ved siden af 
hinanden. Enten på fliser, på asfalt 
eller et stykke papir.

•   Spillerne/holdene skiftes til at kaste 
alle 4 terninger. Det gælder nu om 
at kunne danne så mange ord som 
muligt ud af de kastede bogstaver. 
Fx hvis man spiller og slår o, e, s og l, 
kan man skrive: so, os, se, ose og sol. 
Disse ord skrives i banen som vist.

•   Når spilleren/holdene ikke kan 
danne flere ord med sit kast, er det 
næste spillers/holds tur til at kaste 
terningerne.

•   Den/dem, der først når MÅL, har 
vundet.  

Bogstavlyde

Lydrækkefølge

Konsonantklynger  
(terning 5)

Stumt d  
(terning 6)

Sætte lyde sammen 

Det lærer man


