
        Et spil for 2 deltagere 

Kluddermors  

Klyngespil 

 

 af Liselotte Ring Kryger 



          SPILLEREGLER TIL KLYNGESPILLET 

                For 2 spillere 
 

 Print materialet ud DOBBELTSIDET og laminér.  

 Klip de 2 x 30 kort, samt de fire zombiekort ud. 

 Hver spiller får en spilleplade (gul/grøn) 

 Bland kortene inkl. zombiekortene og læg dem i en bunke med    

bagsiden opad. 

 Spillerne vender på skift det første kort i bunken. 

 Når man har vendt et kort læser man det højt. 

 Find ud af, hvilken konsonantklynge, der går igen i remsen. 

 Læg kortet med bagsiden opad på feltet med konsonantklyngen. 

 Hvis spilleren ikke kan finde ud af, hvor kortet skal ligge, eller lægger 

det forkert, lægges kortet tilbage nederst i bunken. 

 Får man en zombie mister man alle sine kort, som lægges tilbage i 

bunken. 

 Den spiller, der først får pladen fuld, vinder. 
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Zombiekort 













Det siger Forlaget Kluddermors kunder om materialerne:  

 

”Jeg har købt den store skolepakke til min børnehaveklasse. Jeg bruger spil og opgaver hver dag, og er rigtig glad 

for dem. De er nemme for børnene at forstå og selv at lave. Jeg har lamineret dem, og lagt dem i plastlommer, så 

børnene selv kan vælge. Bruger man Ugeskema, er de også perfekte. Jeg er KÆMPEFAN ♥” R.H. 

”Arbejder i 0. Klasse og bruger mange af deres materialer. Super gode og billige.” A.M. 

”Fantastisk materiale. Det kræver noget forberedelse med laminering og klip, men så er der også mange timers an-

vendelsesmuligheder for børnene. Min 1. klasse har afprøvet det og de synes det er sjove spil. ” M.K. 

”Rigtig motiverende for de elever der allerede synes skolen er træls. ” P.V. 

”Er vild med de forskellige opgaver!!! Arbejder i en 0. klasse og bruger ofte disse materialer. Fortsæt endelig med 

at udvikle” G.O. ”Gode gennemarbejdede materialer. ” I.S. 

”Jeg har nogle af Kluddermors fantastiske materialer, som jeg er meget glad for. Jeg startede i august op på helt bar 

bund i en ny 0. klasse og er nu ved at lave materialer, som kan fange børnene på de forskellige niveauer de er på.”  

”Arbejdet med lyd/bogstav/ord er lidt svært for mange og jeres materialer er bare fantastiske, overskuelige og farve-

rige og de dækker bredt .” M.J. 

”Jeg bruger allerede flere af Kluddermors materialer, og de er simpelthen fantastiske; nemme at gå til, eleverne er 

aktive og de er sjove. ” L.S.    

(De fulde navne kan ses på Kluddermors Facebookside) 



Dette materiale er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger  

for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og 

https://pixabay.com/  

Af Liselotte Ring Kryger kan bl.a. købes følgende materialer: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
bubbleminds.dk
bubbleminds.dk


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 skal bruge følgende oplysninger for dette materiale: 

 

Antal sider: 14 

 

Antal eksemplarer: (Det antal eksemplarer du har kopieret) 

 

Publikationens titel: Kluddermors Klyngespil 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

På forhånd tak :-)  


