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Formål med materialet 

Denne demopakke er en del af Forlaget Kluddermors 

læseprogram, hvor der arbejdes med udviklingen fra før-

læser til lydbaseret læser. Se ”Kluddermors Læseslange” 

for et samlet overblik over de 30 trin i læseudviklingen.      

Læseslangen kan downloades gratis hos bubbleminds.dk. 

 

I dette materialet gives en forsmag på, hvordan du med 

Lydkurset I-V kan arbejde med rimord, sammensatte 

ord, stavelser, vokaler og konsonanter.  

Alle ordene er repræsenteret vha. billeder, og der er altså 

ingen skrevne ord, eleven skal læse. Der er derimod     

fokus på sprogets fonemlyde og elevens funktionelle  

bogstavkendskab.  

 

Målgruppe 

Elever der arbejder med det første kendskab til bogsta-

verne og deres lyde, og som har brug for at træne fonolo-

gisk opmærksomhed. Materialet henvender sig til elever i 

0. og 1. klasse, samt specialundervisningen, og er velegnet 

til selvstændigt arbejde eller mindre elevgrupper med   

behov for ekstra støtte.  

 

Anvendelse 

Print ud i så mange sæt du behøver, sæt papirerne i map-

per og du er klar med dit nye materiale. Lad eleverne   

arbejde selvstændigt eller to og to. Efter opgaverne er løst 

kan eleverne evt. tjekke hinandens svar. På denne måde 

sker der fornyet læring.  
 

God fornøjelse :-)  
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Hvilke ord rimer? Træk streg. 
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     Find de to ord der rimer i hver boks. Sæt ring. 
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      Find det ord, i hver kasse, der ikke har nogen rimmakker. 



                Forlaget Kluddermor  6         Kluddermors Lydkursus demo I - V  

Hvilke to ord består det sammensatte ord i boksen af? 
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 Hvilke to ord består det sammensatte ord i midten af? 
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Kan du danne fem sammensatte ord med ”bil”?  

Klip billederne på næste side ud, og lim dem ind her. 

   bil 
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2 

Fyld stavelsescirklerne ud med nogle af ordene på side 12. 

Her er det ord på to stavelser. 
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      Klippeark til side 11 
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       Hvor mange stavelser har ordene? Træk streg. 
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Prøv om du kan lave et stavelsesdiagram. 
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        Find fire forlydsord med A 

Find det  - Tæl det             Byg det selv 
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            Tag din stjerne 

    Sig forlyden          Farv og skriv bogstavet 

  

  

  Tegn noget, der starter med A 

A a A a A a A   
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Klip kun de fire ord ud, som starter med A. Resten smides ud. 

Klip puslebrikkerne og stjernen ud, og sæt dem ind på forrige side. 
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        Find fire forlydsord med B 

Find det  - Tæl det             Byg det selv 
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            Tag din stjerne 

    Sig forlyden          Farv og skriv bogstavet 

  

  

  Tegn noget, der starter med B 

B b B b B b B   
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Klip kun de fire ord ud, som starter med B. Resten smides ud. 

Klip puslebrikkerne og stjernen ud, og sæt dem ind på forrige side. 



Det siger Forlaget Kluddermors kunder om materialerne:  
 

”Jeg har købt den store skolepakke til min børnehaveklas-

se. 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 børne-

ne selv kan vælge. Bruger man Ugeskema, er de også per-

fekte. Jeg er KÆMPEFAN ♥” R.H.    

    ”Flot grafik og god progression til det første sprogarbejde. 

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 timers anven-

delsesmuligheder 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 ud-

vikle” 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.”  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/ 

 

Serien ”Kluddermors Lydkursus” består af følgende: 

 

 

 

 

 

Alle materialer fås hos bubbleminds.dk 

Følg Forlaget Kluddermor på  

facebook.com/forlagetkluddermor/ 

på instagram.com/forlagetkluddermor/  

og på youtube.com/channel/

UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg  

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
bubbleminds.dk
bubbleminds.dk
http://www.facebook.com/forlagetkluddermor/
https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/
https://www.youtube.com/channel/UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg
https://www.youtube.com/channel/UCk4maKwrZGy97RbU3fgyJvg


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: 20 

 

Antal eksemplarer: Det antal elever du udskriver til 

 

Publikationens titel: Kluddermors Lydkursusdemo 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

På forhånd tak :-)  

 

De bedste hilsner 

Liselotte Ring Kryger 

Forlaget Kluddermor 


