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Sammensatte ord med samtale i fokus: 

Alle kortene lægges på bordet og I kigger på billederne sammen og snakker om de enkelte kort, så alle 

børnene hører hvilke ord der er.  

Den voksne fortæller børnene, at man kan sætte to ord-kort sammen så det bliver til et ord. Her er det 

vigtigt at, der lægges op til en samtale om hvordan to ord kan blive til et ord.  

Den voksne kan evt. starte og sige ”hov, FUGLE og FRØ bliver til FUGLEFRØ.” ”Er der nogen der kan sætte 

to andre ord sammen, så det bliver til et ord?” 

Det må gerne tage lang tid, så alle er bekendte med de nye ord, der vil helt sikkert være ord , de ikke  

kender eller har hørt før.  

Bland kortene på ny og læg dem med billedsiden opad.  

Børnene skiftes til at finde to ord der passer sammen 

I kan evt. skrive alle ordene op på en flipover, så børnene kan se skriveretningen. 

 

Som vendespil: 

Udvælg det antal kort du vil bruge, kortene lægges på bordet med billedsiden nedad.  

Du hjælper børnene med at huske det ord der passer til.  

Hvis barnet vender ordet FRØ først, hjælper du barnet ved at sige:  

”hvilket ord var det nu, det skulle hænge sammen med?”  

Hvis barnet ikke kan huske det, spørger du ud i gruppen om der er nogle der kan hjælpe.  

Når alle stik er taget, kan børnene tegne de sammensatte ord de har fundet.  

Du må gerne hjælpe med at tegne, så det bliver en god oplevelse for barnet. 

I kan også finde ordene på IPad 'en og vise børnene dem.   

 

Som billedlotteri:  

4 plader med sidste eller første halvdel af ordet, 6 ord på hver plade.  

24 ord-kort med første eller sidste halvdel af ordet.  

Den voksne trækker det første kort og siger fx : ”Hvem har kortet der passer til ABE?”  

Hvis barnet der har pladen med ordet KAT ikke selv kan finde det, hjælper I hinanden.  

Derefter skiftes børnene til at trække et kort fra bunken.  

Du kan udfordre børnene yderligere ved at sige:  

”Vil du trække det øverste eller det nederste kort fra bunken?” 

Vælger du at pladen skal være med første halvdel af ordet, trækker den voksne første kort og spørger: 

”Hvem har et ord der kan være foran KAT? 

 

God fornøjelse! 

Af: Britt Gravlund Kinch Ilsfort 

 


