
Kluddermors  

Lim-Saks-Papir 
for de yngste              

           

  Liselotte Ring Kryger 



 

Formål med materialet 

I dette materiale træner barnet de grundlæggende 

teknikker i forhold til billedmatch, skyggematch,    

visuel diskrimination og størrelser. 

Barnet lærer dermed at forbinde to ens billeder 

med en streg, at forbinde billede og skyggebille-

de, at klippe og lime og at opdele billeder efter 

størrelse. Når barnet mestrer disse grundlæggen-

de teknikker er det klar til at arbejde videre med 

Kluddermors temamapper og lydkurserne.  

 

Målgruppe 

Materialet henvender sig til førskolebørn, samt    

specialundervisningen, og er velegnet til selvstæn-

digt arbejde eller mindre børnegrupper med be-

hov for ekstra støtte.  

 

Anvendelse 

Print ud i det antal sæt du behøver og sæt papirer-

ne i mapper, eller hæft siderne sammen. Lad bør-

nene arbejde selvstændigt eller to og to. Efter op-

gaverne er løst kan børnene evt. bytte indbyrdes 

og tjekke hinandens svar.  

På denne måde sker der fornyet læring.  

 

God fornøjelse :-)  
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   Find to ens billeder. Træk streg. 
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   Find to ens billeder. Træk streg. 
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Kan du finde de samme billeder og sætte dem ind overfor?  

Klip billederne på side 20 ud, og lim dem ind her.  
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Kan du finde de samme billeder og sætte dem ind overfor?  

Klip billederne på side 20 ud, og lim dem ind her.  
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Kan du finde de samme billeder og sætte dem ind overfor?  

Klip billederne på side 21 ud, og lim dem ind her.  
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Kan du finde de samme billeder og sætte dem ind overfor?  

Klip billederne på side 21 ud, og lim dem ind her.  
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Klippeark til side 16 og 17 
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Klippeark til side 18 og 19 
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STOR MELLEM LILLE 

Klip billederne på næste side ud,  

og sæt dem det rigtige sted. 
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Klippeark til side 22 
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STOR MELLEM LILLE 

Klip billederne på næste side ud,  

og sæt dem det rigtige sted. 
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Klippeark til side 24 
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STOR MELLEM LILLE 

Klip billederne på næste side ud,  

og sæt dem det rigtige sted. 
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Klippeark til side 26 
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STOR MELLEM LILLE 

Klip billederne på næste side ud,  

og sæt dem det rigtige sted. 
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Klippeark til side 28 



 
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/
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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: 30 

 

Antal eksemplarer: Det antal elever du har kopieret til 

 

Publikationens titel: ”Kluddermors Lim Saks Papir” 

 

Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

På forhånd tak :-)  

 

De bedste hilsner 

Liselotte Ring Kryger 

Forlaget Kluddermor 


