
Læg  

kortbunken 

her! 

Spillet til 

”Rim med Ib og Pi” 



Spilleregler til ”Ib og Pi spillet” 
 

Antal spillere: 2 

 

1. Bland alle kortene sammen og læg dem i en bunke på midten af pladen, med bagsiden opad.  

2. Bland evt. 1 - 4 af de ”sorte kort” med i bunken. Jo flere ”sorte kort” jo mere dynamik bliver 

der i spillet. 

3. Hver spiller vender på skift et kort og placerer kortet på det rigtige billede på spillepladen. 

Man kan både placere et matchende billede på billedfeltet, eller et tekstkort! 

4. Stik kan indkasseres, når to rigtige kort ligger ovenpå et billedfelt på spillepladen, dvs. at der 

både ligger et billede og en tekst. Man tager da sit stik og lægger det ved sin plads. 

5. Vender en spiller et ”sort kort”, skal man gøre, som der står på kortet (her må en voksen ger-

ne hjælpe med at læse de første par gange). De ”sorte kort” lægges til side, efterhånden som 

de bliver trukket, og indgår ikke længere i spillet. 

6. Spillet slutter, når alle kort er vendt, eller når tiden er udløbet (vælg selv, hvor lang tid I vil 

spille og sæt evt. en timer). Vinderen er den, der har flest stik, når spillet slutter. 



Formål med materialet 

I dette spil arbejdes med rimord, billedmatch, læsning, tekstforståelse, sammenhængen mellem 

billeder og tekst, gentaget læsning og turtagning. 

 

”Kluddermors Ib og Pi spil” er et læseudviklende brætspil for to spillere. Spillet er en del af     

Forlaget Kluddermors læseserie ”Læs, løs og lær”, som består af i alt fem letlæsningsbøger om 

børnene Ib og Pi. Læseserien er systematisk opbygget, således at de to første bøger indeholder ord 

på bare to bogstaver, efterfulgt af tre bøger med ord på tre bogstaver.  

I dette spil indgår også enkelte ord på op til fem bogstaver. 

                                                         

Målgruppe 

Spillet henvender sig til indskolingen, specialundervisningen og dansk som andetsprog. Det er  

velegnet til tomandsgrupper, værkstedsarbejde eller eneundervisning af elever med forskellige   

udfordringer i forhold til læsning.  

 

Anvendelse 

Print ud i A3 - DOBBELTSIDET, laminér, klip de 36 kort ud og læs spillereglerne.  

Eleverne kan enten spille sammen med en voksen, eller med hinanden.  

 

God fornøjelse :-) 

 

 

  



Forlaget Kluddermors indtægter er for en stor del baseret på, at du som lærer husker 

at indberette til COPYDAN. Dette skal du dog kun gøre, hvis din skole er udtaget. 

 

Du kan udfylde og vedlægge denne seddel. 

 

Antal sider: 8 

 

Antal eksemplarer: Jeg har printet ____________ sæt. 

 

Publikationens titel: Kluddermors Ib og Pi spil 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: intet 

 

På forhånd tak :-)  

 

De bedste hilsner 

Liselotte Ring Kryger 

Forlaget Kluddermor 



Laminer siden og klip de 16 kort ud. Husk at printe dobbeltsidet, så bagsiden kommer med. 





Et fly i  

en sky 

En ko i 

en sko 

En and i 

en spand 

En ø i  

en sø 

En kat i 

en hat 

En bil på 

en pil 

En due i 

en hue 

Et tog i 

en bog 

Et ur på 

en mur 

En ugle i 

en hule 

En mus i 

et hus 

En sol på 

en stol 
Læg alle dine stik 

tilbage i bunken 

Stjæl alle stik fra 

din modspiller 

Giv alle dine stik til 

din modspiller 

Byt alle dine stik 

med din modspiller 

En haj på 

en vej 

En ål i en 

skål 

En fe 

med ble 

En gris 

med en is 

Laminer siden og klip de 20 kort ud. Husk at printe dobbeltsidet, så bagsiden kommer med. 





Dette spil er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 

I spillet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/, https://pixabay.com/ og https://www.shutterstock.com/ 

Du kan læse meget mere om ”Læs, løs og lær” serien på www.forlagetkluddermor.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kluddermors materialer fås hos bubbleminds.dk - søg på ”Kluddermor” 

Følg Forlaget Kluddermor på  

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ og 

besøg gerne vores hjemmeside på www.forlagetkluddermor.com  
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