
Det skal du bruge:

St2.3b

6 brikker pr. deltager/hold

Spilleplade (A3)

Kort - forside

Kort - bagside

Deltagere: 2 eller 2 hold

Lyt efter vokalernes længde!
Er vokalen laaaaang, er der ofte  
kun én konsonant bagved (fx huler).  
Er vokalen kort, er der ofte to 
konsonanter bagved og vokalen  
ændrer ofte lyd (fx huller).

1. Læg spille-pladen frem på bordet.
2. Hver spiller tager sine 6 brikker.
3.  Kortene blandes og lægges med 

bagsiden opad.
4.  Den første spiller trækker øverste  

kort og læser det højt, fx ”Tilskuerne 
vifter med deres baner/banner.”

5.  Der er 2 ord, der ligner hinanden 
rigtig meget. Det er kun én ekstra 
konsonant, der afgør, hvilken 
betydning ordet får. Du/I skal nu 
vælge hvilket ord, der er det rigtige i 
sætningen (banner).

6.  Når spilleren er sikker, placeres en brik 
på spillepladen i et felt, hvor der står 
den/de rigtige konsonant (nn).

Vinderen:
Den spiller, der først får lagt 3 brikker 
på stribe; enten vandret, lodret eller 
diagonalt. 

3 på stribe, konsonantfordobling

S. 1

Enkelt/dobbelt

konsonanter 

1

Der er pige/pigge på 

ridderens våben.

Den lille pige/pigge er 

bange for blæksprutten.

Ridderen byger/bygger 

et slot.

De mange byger/bygger 

gjorde dem våde.

Tilskuerne vifter med 

deres flotte baner/

banner.
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S. 1B

Der er pigge på 

ridderens våben.

Den lille pige er bange 

for blæksprutten.

Ridderen bygger  

et slot.

De mange byger 

gjorde dem våde.

Tilskuerne vifter med 

deres flotte banner.

S. 1B

Der er pigge på 
ridderens våben.

Den lille pige er bange 
for blæksprutten.

Ridderen bygger  
et slot.

De mange byger 
gjorde dem våde.

Tilskuerne vifter med 
deres flotte banner.
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Tip
Gør det kropsligt ved, at man 
skal springe så langt, man kan 
og sige ordet samtidig, hvis det 
en lang vokal. Hvis det er en 
kort vokal, tager man et lille hop 
samtidig med at sige ordet højt.

S. 1

Enkelt/dobbeltkonsonanter 
1

Der er pige/pigge på ridderens våben.

Den lille pige/pigge er bange for blæksprutten. Ridderen byger/bygger et slot.

De mange byger/bygger gjorde dem våde. Tilskuerne vifter med deres flotte baner/banner.
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Det lærer man:
•     Stavning af ord 

med og uden 
dobbeltkonsonanter.
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S. 1

Enkelt/dobbelt
konsonanter 

1

Der er pige/pigge på 
ridderens våben.

Den lille pige/pigge er 
bange for blæksprutten.

Ridderen byger/bygger 
et slot.

De mange byger/bygger 
gjorde dem våde.

Tilskuerne vifter med 
deres flotte baner/
banner.
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S. 2

Havdrengene glider på 
baner/banner af fedtet 
tang.

Havet er millioner gange 
større end damen/
dammen i Den gamle 
by.

Damen/Dammen 
trøstede den lille dreng. 

Der er kæmpe huler/
huller i dækket.

Eneboeren bor i en 
hule/hulle.

Eneboeren vil skule/
skulle til alle, der går 
forbi.
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S. 3

Smeden skule/skulle 
bruge mere jern.

Det er en tiger/tigger, 
der brøler.

En tiger/tigger beder 
om noget mad.

Dragen hvæser/hvæsser 
sine tænder med et 
stykke slibestål.

Dragen hvæser/hvæsser 
og spyr ild.

Trolden slog med 
en  køle/kølle.
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S. 4

Smeden køler/køller 
det nye sværd af i koldt 
vand.

Guden byder af klasen/
klassen med druer.

I havskolen er der en 
klase/klasse for 
havdrenge og én for 
havpiger.

Amors pile/pille kan 
ramme alle.

Ingen må pile/pille ved 
ridderens våben.

Den, der sider/sidder 
på kæmpens trone, får 
kappet hovedet af.

St2.3b

St2.3b St2.3b

St2.3b

St2.3bSt2.3b



S. 5

Alle historier kan ses 
fra flere sider/sidder.

Der er et skelet/skellet 
inde bag zombiens 
bandager.

Den unge pige har 
skelet/skellet til 
den smukke ridder.

Lige/ligge om hjørnet 
bor smeden.

Flaskeposten skal 
lige/ligge i sandet.

Kæmpen har verdens 
største føder/fødder.
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S. 6

Elverpigen føder/fødder 
ridderens barn.

Drengen vil gerne kyse/
kysse havfruen.

Babyen fra havet har 
mistet sin kyse/kysse.

Trolden har store føder/
fødder.

Havbæster føder/fødder 
mange unger.

Lysfisken læger/lægger 
æg.
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S. 7

Heksen er en 
slags læge/lægge.

Havfruen renser sin 
fine/finne.

Den lille alf har fine/
finne vinger.
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S. 1B

Der er pigge på 
ridderens våben.

Den lille pige er bange 
for blæksprutten.

Ridderen bygger  
et slot.

De mange byger 
gjorde dem våde.

Tilskuerne vifter med 
deres flotte banner.



S. 2B

Havdrengene glider på 
baner af fedtet tang.

Havet er millioner gange 
større end dammen i 
Den gamle by.

Damen trøstede 
den lille dreng.

Der er kæmpe huller 
i dækket.

Eneboeren bor i en 
hule.

Eneboeren vil skule til 
alle, der går forbi.



S. 3B

Smeden skulle bruge 
mere jern.

Det er en tiger, 
der brøler.

En tigger beder 
om noget mad.

Dragen hvæsser sine 
tænder med et stykke 
slibestål.

Dragen hvæser 
og spyr ild.

Trolden slog 
med en kølle.



S. 4B

Smeden køler det nye 
sværd af i koldt vand.

Guden byder af klasen 
med druer.

I havskolen er der en 
klasse for havdrenge 
og én for havpiger.

Amors pile kan 
ramme alle.

Ingen må pille ved 
ridderens våben.

Den, der sidder på 
kæmpens trone, får 
kappet hovedet af.



S. 5B

Alle historier kan 
ses fra flere sider.

Der er et skellet inde 
bag zombiens bandager.

Den unge pige har 
skelet til den smukke 
ridder.

Lige om hjørnet 
bor smeden.

Flaskeposten skal 
ligge i sandet.

Kæmpen har verdens 
største fødder.



S. 6B

Elverpigen føder 
ridderens barn.

Drengen vil gerne 
kysse havfruen.

Babyen fra havet 
har mistet sin kyse.

Trolden har 
store fødder.

Havbæster føder 
mange unger.

Lysfisken lægger æg.



S. 7B

Heksen er en slags læge.Havfruen renser 
sin finne.

Den lille alf har 
fine vinger.


