
Edderkoppespil

Hvem får flest stik?  
Hyggeligt spil, der træner at sætte 
bogstavlyde sammen til ord og 
sætter spot på de vigtige vokaler.

LæringsSnacks

>

Baggrundsviden
Når man skal lære at læse, er det 
vigtigste at lære bogstavlydene og at 
kunne sætte lydene sammen i rette 
rækkefølge. Det kræver træning og 
koncentration at ’bygge’ ord og læse 
med lydene. I Edderkoppespillet 
trænes det, så det automatiseres.

Det er en stor aha-oplevelse at udskifte 
et ords røde syngende vokal, – så 
står der pludseligt et helt andet ord. I 
spillet trænes og cementeres denne 
bevidsthed. Fx n_t,  kan læses som 
nat, nyt og som vrøvleord nøt, nit.

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! 

Find flere LæringsSnacks på 
www.shop.time2learn.dk

Børn med en god sproglyds-
opmærksomhed får lettere ved at lære 
at læse.

OBS:
En begynderlæser vil ’bygge’ 
ordet net således: næt, fordi en 
begynderlæser helt korrekt vil benytte 
de standardlyde, som bogstaverne har 
og i ordet net lyder e som æ.                                                                   

Her på dette trin er det derfor ok for 
begynderlæseren at lægge kortet n_t 
ved vokalen æ. 



   
Vokallyde

Konsonantlyde

Sætte disse lyde sammen

Fastholde lydene i  
rette rækkefølge

Glide fra én lyd over i den næste  
lyd og dermed læse ord med 
standardlydene

Det lærer man

>

Spilleregler
•    Vælg derefter, hvor man vil lægge 

kortet. For at kunne lægge det  
skal det give et rigtigt ord fx nat 
ikke nøt. (Skriv evt. ordene ned).

•    Næste spiller gør det samme. Hvis 
der allerede ligger et kort i feltet, 
så får man et stik. 

•  Spillet slutter, når alle deltagere har 
brugt alle deres kort på hånden.

•  Vinderen er den, der har flest kort i 
sin stikbunke.

Tip
Træn også at sætte lyde 
sammen på vores app 
Læseguld 1+2

•  Læg spillepladen på et bord  
eller gulv.

•   Læg kortene i midten på 
spillepladen og træk på skift  
ét kort ad gangen.

•  Første spiller forsøger at at danne 
ord ved at sætte vokaler fra spille-
pladen ind på den tomme plads 
på kortet. Forsøg mindst 3 steder, 
hvor man også siger de vrøvleord 
højt, der bliver dannet.


