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Formål med materialet 

”Kluddermors Puslebilleder” giver førskole-

barnet en begyndende forståelse for form- og 

billedmatch. Materialet understøtter ligeledes 

øje-hånd koordinationen vha. finmotoriske 

præcisionsøvelser.  

 

Målgruppe 

Materialet henvender sig til de ældste børne-

havebørn, samt 0. klasse og specialundervisnin-

gen.  Det er velegnet til selvstændigt arbejde   

eller til mindre børnegrupper med behov for 

ekstra støtte.  

 

Anvendelse 

Print ud, laminér og klip formerne (brikkerne) 

ud. Sæt velcro bag på hver brik og på pladerne, 

som anvist med graverede felter.  

Tip: Sæt dobbeltvelcro (blød + hård side) på 

de skraverede firkanter og derefter kan du kli-

stre puslebrikkerne på første gang. Så er de pla-

ceret præcist. Der er i alt 9 puslebilleder i tre 

forskellige sværhedsgrader. 

 

God fornøjelse :-)  



  

  



  Klip alle fire brikker ud. 

  

  



  

  



  Klip alle fire brikker ud. 

  

  



  

  



  Klip alle fire brikker ud. 

  

  



   

   

   



  Klip alle ni brikker ud. 

   

   

   



   

   

   



  Klip alle ni brikker ud. 

   

   

   



   

   

   



   

   

   

  Klip alle ni brikker ud. 





  Klip alle syv brikker ud. 





  Klip alle syv brikker ud. 





  Klip alle syv brikker ud. 



Det siger Forlaget Kluddermors kunder om materialerne:  
 

”Jeg har købt den store skolepakke til min børnehave-

klasse. 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 plastlom-

mer, så børnene selv kan vælge. Bruger man Ugeskema, 

er de også perfekte. Jeg er KÆMPEFAN ♥” R.H.    

    ”Flot grafik og god progression til det første sprogarbej-

de. Hands on materiale der sagtens kan måle sig med de 

store forlag.” C.N.  ”Super gode og billige.” A.M. 

”Fantastisk materiale. Det kræver noget forberedelse 

med laminering og klip, men så er der også mange ti-

mers anvendelsesmuligheder 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 sko-

len 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 mate-

rialer, som kan fange børnene på de forskellige niveauer 

de er på.”  C.J. 

”Arbejdet med lyd/bogstav/ord er lidt svært for mange 

og  jeres materialer er bare fantastiske, overskuelige og 

farverige 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 samme forfatter kan bl.a. købes følgende  

materialer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle materialer fås hos  

http://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/ 

Følg Forlaget Kluddermor på  

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

og på Instagram # forlagetkluddermor 
 

 

 

 

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
http://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/
http://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

