
Det lærer man

Enkelt- eller dobbeltkonsonant

Træne stavemønstre

Sproglig opmærksomhed

Opmærksomhed på antal 
konsonanter efter vokaler,  
der ændrer lyd 

‘De så en tiger eller tigger på vejen’. 
Ét bogstav er afgørende for 
betydningen. Er det med ét eller  
to g’er? Lær det her i spillet.

Baggrundsviden
Husk:
Mange ord får ofte
dobbeltkonsonant, når der
sættes en bøjningsendelse til,
fx smuk/smukke, nem/nemme.

Konsonanter, der kan fordobles:
b, d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t.                     

>
Find flere produkter i vores shop:  
www.shop.time2learn.dk

Det kan være svært at afgøre,  
om et ord staves med én eller  
2 konsonanter. 
Læg derfor mærke til antallet af 
konsonanter efter vokalen: 

•  Der er ofte 2 konsonanter efter 
vokalen, når den er kort, og den 
ændrer tit lyd (huller, pigge) 

•  Der er ofte 1 konsonant efter 
vokalen, når den er lang og ikke 
ændrer lyd (huler, pige). 

MEN desværre gælder det ikke 
altid. Du kan fx ikke høre forskel  
på ordene rede og redde.   
Han ville redde frøen eller   
Fuglens rede var ødelagt.

En kort, en lang 1



På spillepladen skal man vælge et  
felt med den/de rigtige konsonant/-er.

•  Fordel kortene og giv 6 ens  
brikker til hver.

• Sæt et ur på 10-20 min. 

•  Målet er at få 3, 4, 5 eller 6 på stribe 
(vandret, lodret eller diagonalt).

•  Træk på skift et kort og læs 
sætningen højt fx ’Søpindsvinets  
pige / pigge var sylespidse.’ 
Der er 2 ord, der ligner hinanden rigtig 
meget. Kun én ekstra konsonant, 
afgør, hvilken betydning ordet får.

•  Vælg hvilket ord, der er det rigtige i 
sætningen (pigge) og find et ledigt  
felt på pladen med den/de rigtige 
konsonant/-er (gg). 

•   Tjek på bagsiden, om det er rigtigt– 
og læg en brik på feltet, - ellers må 
der ikke lægges en brik.  
  Er der ikke noget ledigt felt, er det 
bare ærgerligt, og turen går videre.

•   Når man har lagt alle sine 6 brikker, 
flytter man rundt på dem.

•   Notér hver gang der er point.

•   Den, der har flest point, når uret 
ringer, har vundet.

Spilleregler

>

Spilleregler
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Tag spillet med ud

Lav en 10 - 15m bane med 
START i den ene ende og MÅL i  
den anden. Træk på skift et kort.
•  Spring et langt spring ved 

ord med lang vokal (pige)
•  Hop et lille hop ved ord med 

kort vokal (pigge). 
Hvem når først MÅL? 

Pointtavle:
3 brikker på stribe = 1 point
4 brikker på stribe = 2 point
5 brikker på stribe = 3 point
6 brikker på stribe = Vinder det hele


