
 

Om:  

HUSK og FORTÆL 

 

Tak, fordi du hentede mit materiale. 

Jeg håber, at du og dine elever  

bliver glade for det. 

 

Udarbejdet af: 

Hanne Due Bak 
 

Hvis du har spørgsmål til materialet,  

er du velkommen til at kontakte mig på: 

hannebak@email.dk  

 

Billeder på mit materiale: 

Billederne er hentet på  

Pixabay.com 



 

Tips og gode idéer til  

”HUSK og FORTÆL” 

Dette aktivitetssæt består af: 

• 100 talkort med billede og en grafisk gengivelse af tallene 1 - 100. 

• Spilleregler 

• 5 lærerark til aktiviteten HUSK og FORTÆL 

 

Aktiviteten laves med en klasse og træner hukommelse og talnavne samtidig med, at ele-

verne er i bevægelse. 

Kortene kan med fordel printes på kraftig papir/karton, så motiv ikke kan ses gennem pa-

piret. 

 

Billedmaterialet er delt op efter forskellige temaer: 

1 - 9  Skolen     50 - 59 Beklædning 

10 - 19 Frugt og grønt    60 - 69 Badeværelset 

20 - 20 Dyr      70 - 79 Legetøj 

30 - 39  Køkkengrej    80 - 89 Legepladsen 

40 - 49 Transport     90 - 100 Møbler 



 

Spilleregler: 

Indledningsvist skal alle kortene med tal og billeder lægges ud på gulvet i hallen/

skolegården med bagsiden opad. 

Eleverne kan løse opgaven individuelt eller 

i par. 

Læreren har listen med tal og ord og sen-

der eleverne på jagt efter eksempelvis tal-

let 19. Eleverne vender et kort ad gangen 

og undersøger ”tallet” på kortet, lægger 

kortet tilbage på gulvet. Når nummer 19 er 

fundet, lægges kortet ligeledes tilbage på 

gulvet, og eleverne løber tilbage til læreren 

og siger: ”Vi har fundet nummer 19—der 

var en majskolbe.” Læreren sender elever-

ne af sted efter det næste nummer på li-

sten. I dette tilfælde skal eleverne nu finde 

nummer 16. 

 

Listen kan også anvendes omvendt. Send eleverne af sted for at finde en agurk. Eleverne vil 

så komme retur og sige: ”Vi skulle finde en agurk. Derpå var tallet 10.” Efterfølgende sen-

des eleverne af sted på jagt efter den næste ting på listen, i dette tilfælde tape. 

Vær opmærksom på, at eleverne ikke skal starte med at finde samme tal. Start øverst på 

listen—send første par af sted efter 7, næste  par efter 1, næste igen 6 osv. 

 

Som oversigten på forrige side viser, er billedmaterialet lavet i temaer - så måske kan disse 

billeder også anvendes i forbindelse med begrebsindlæring (indskoling/to-

sprogsundervisning). 

 - eller du finder på din helt egen måde at anvende kortene på. 

Spilleregler til  

”HUSK og FORTÆL” 



 

TAL BILLEDE 

7 bøger 

1 blyant 

6 computer 

19 majs 

16 broccoli 

9 tavle 

10 agurk 

5 tape 

18 vandmelon 

11 (rød) peberfrugt 

2 lineal 

12 citron 

17 tomat 

8 lommeregner 

13 gulerod 

3 farveblyanter 

14 pære 

15 vindruer 

4 viskelæder 

Lærerark til  

”HUSK og FORTÆL” 
Til kortene 1 - 19 



 

TAL BILLEDE 

26 skildpadde 

29 zebra 

36 kande 

25 slange 

20 elefant 

30 gryde 

37 si 

24 hund 

31 håndmixer 

21 hest 

32 grydeske 

38 pande 

23 kat 

39 vægt 

33 kagerulle 

27 ugle 

35 kniv 

28 sommerfugl 

34 kaffemaskine 

22 fisk 

Lærerark til  

”HUSK og FORTÆL” 
Til kortene 20 - 39 



 

TAL BILLEDE 

42 cykel 

51 frakke 

41 motorcykel 

55 strømpe 

47 bil 

50 bukser 

46 helikopter 

56 støvle 

40 traktor 

54 skjorte 

57 trøje 

45 fly 

52 hat 

49 færge 

58 t-shirt (korte ærmer) 

59 vanter 

44 lastbil 

48 tog 

53 kjole 

43 bus 

Lærerark til  

”HUSK og FORTÆL” 
Til kortene 40 - 59 



 

TAL BILLEDE 

61 toilet 

72 legoklodser 

60 toiletrulle 

66 håndklæde 

73 glaskugler 

74 dukke 

64 bruser 

71 snurretop 

65 føntørre 

70 terninger 

69 håndsæbe 

77 ethjulet cykel 

79 spillekort 

62 vandhane 

75 rulleskøjte 

78 gyngehest 

67 kam 

76 skateboard 

68 tandbørste 

63 badekar 

Lærerark til  

”HUSK og FORTÆL” 
Til kortene 60 - 79 



 

TAL BILLEDE 

82 rutsjebane 

95 reol 

85 vippe 

96 skab 

89 træ 

90 bord 

81 sandkasse 

97 sofa 

91 kommode 

86 mål 

98 vugge 

92 køjeseng 

80 gynge 

93 lampe 

99 kontorstol 

84 skovl 

94 lænestol 

87 trampolin 

88 fodbold 

100 bænk 

83 spand 

Lærerark til  

”HUSK og FORTÆL” 
Til kortene 80 - 100 


