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”Kluddermors Fonemskole” er udarbejdet af  

Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 
 

Disse bøger bør printes ud DOBBELTSIDET. 

NB! Du finder lærervejledningen til bøgerne i en       

separat fil, som er en del af din pakke. 
 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og https://pixabay.com/ 

       Se alle Kluddermors materialer på: 

https://www.forlagetkluddermor.com/ 
 

 

NB! Husk altid at indberette Forlaget Kluddermors       

materialer til COPYDAN, hvis din skole eller institution  

er udtaget. På forhånd tak :-)  

 

Du kan udfylde og vedlægge denne seddel: 

 

    Antal sider: 9 (Printer du alle 9 vokalbøger til  

    Kluddermors Fonemskole samlet, er der 81 sider.) 

 

    Antal eksemplarer: Jeg har kopieret ________ sæt 

 

    Publikationens titel: Kluddermors Fonemskole 

 

    Forfatter: Liselotte Ring Kryger 

 

    Forlag/udgiver: Forlaget Kluddermor 

 

    Publikationens ISBN/ISSN: ingen 

 

 

https://openclipart.org/
https://pixabay.com/
https://www.forlagetkluddermor.com/
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Æ er en vokal.  

Det er ét af de røde    

bogstaver.  

Æ har ikke brug for       

andre bogstaver for at    

lave en syngelyd.  

Det kan helt selv.  

Æ står derfor helt oppe      

i toppen af lydtårnet  

og synger i vilden sky. 

”Ææææææææ”.  

Kan du høre det?  

Prøv nu selv! 

Æææææ

Kan du sætte ring om alle de ord, der starter med Æ? 
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Ææ 
  

  

  

  

  

Prøv at finde de rigtige billeder til felterne.  

I første tabel skal du klappe stavelser og i den næste 

skal du finde ord i forskellige kategorier. 

Find billederne på side 9. 

   frugt 

1 

2 

3 

4 

  fugle 

    drikkelse 

  pattedyr 

Ææ 
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Træk streg fra Æ-ordene ind til Æ. 

Find to Æ-ord i hver boks, og sæt en samlet ring om. 
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Find alle Æ’er og tæl dem. 

 Æ  y  j  n  æ h  y 

e  k  æ  t  F   u A L 

i  m  k  æ  G  i  r 

O  p  h  D  Y e  Æ 

u  R  æ  E  J  i  s I 

æ  h  j  æ  b  f  o 

e  k  u  t  Æ  c  p  O 

Der er          Æ’er. 
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Nu skal vi se, om du kan skrive en masse flotte Æ’er.  

Både de store og de små. 
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      æsel, æg og æbletærte 

 ælling, æbletræ og æske 

Til sidst skal vi synge!  

Sæt billederne på næste side ind og syng sangen.  

(mel. ”Sur, sur, sur lille bi omkring) 

Du skal hoppe til bogstaverne og klappe til ordene.  

Æ, æ, æ… æ og æ og æ 

Æ, æ, æ… æ og æ og æ 



Kluddermors Fonemskole - Bogen om Æ                                                                     9         

  

  

  

  

   æbletræ         æbletærte           æble           æblejuice   

Klippeark til side 4 

Klippeark til side 8 

………………………………………………………………………………………………. 

     æske               æg                 ælling              æsel 

æg                   æbletræ                    æske   

æbletærte                ælling                   æsel          
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Dette materiale kan med fordel printes DOBBELTSIDET.  

Lad denne side ligge i materialet, hvis du vil kopiere flere sæt fra  

enkeltsidet til dobbeltsidet. Dette er bagsiden til klippearket. 
 

Husk venligst at indberette alle dine kopier til COPYDAN.  

Du finder flere oplysninger på s. 2. På forhånd tak :-)  

 

Vil du arbejde videre med vokalerne og konsonanterne, så finder du 

et væld af materialer fra Forlaget Kluddermor på bubbleminds.dk.  


