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Lege med tekstile bogstaver  

De tekstile bogstaver kan bruges til mange forskellige lege.  

Du kan bruge legeforslagene her, eller du kan selv finde på sjove lege. 

Vokalerne er røde. Dem kan man synge på. Fx Aaaaaaa. Eeeeeee. Iiiiiii. 

Konsonanterne er blå. De har en hård slutlyd. Fx: K. P. B.   

Hvis kam forsøger at trække lyden, kommer der en vokal på .  Fx: Kåååå,  Peeee. 

 

Lege 

 

Træk et bogstav og sig et ord som begynder med dette bogstav. 

 

 

Træk et bogstav og sig et navneord eller udsagnsord som begynder med dette 

bogstav. 

 

Træk et bogstav og skriv bogstavet på papir eller på tavlen. 

 

 

 

Træk et bogstav. 

Skriv med fingeren oven på bogstavet 5 gange. 

 

 

 

Læg alle bogstaverne på et bord eller på gulvet.  

Læg bogstaverne i alfabetisk orden. 
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2-3 personer 

Hæld alle bogstaverne ud på et bord eller på gulvet. 

Vælg et bogstav. 

Form bogstavet med jeres kroppe. 

 

 

 

Lav hjemmelavet modellervoks i rød og blå 

Læg bogstaverne ud på bordet. 

Form bogstaverne med modellervoks. 

Vokalerne skal være røde og konsonanterne blå. 

Se på alfabetet hvilken farve bogstavet har. 

Lav dem alle i den rigtige farve. 

 

Opskriften kan findes her: http://www.joaneriksen.dk/billedkunst/modellervoks  

 

 

 

Lav hjemmelavet modellervoks i rød og blå. 

En voksen siger et bogstav.  

Eleverne former bogstaverne. 

Vokalerne skal være røde og konsonanterne skal være blå. 

Når alle bogstaver er lavet, findes posen med bogstaverne frem. 

Træk et bogstav ad gangen og se om modellerbogstaverne er i den rigtige farve. 

 

Opskriften kan findes her: http://www.joaneriksen.dk/billedkunst/modellervoks  

 

 

Sæt bogstaverne sammen til små ord. 

Se, så, le, lå, gå, vil, kan, må, er, her, mor, far, jeg, vi, os, dem, dig osv. 

 

http://www.joaneriksen.dk/billedkunst/modellervoks
http://www.joaneriksen.dk/billedkunst/modellervoks
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Tag bogstavsposen med i skoven. 

Læg udvalgte bogstaver forskellige steder i skoven. 

Eleverne finder forskellige ting i skoven, Ordet siges og begyndelsesbogstavet 

findes. 

Tingen lægges ved det bogstav, som ordet begynder med. 

 

Fx: G = Gren, græs, græshoppe,  

      S = Sten, svampe,  

      B = Bær, blad, bænkebider,  

. 

 

 

I skoven, skolegården eller i haven 

Eleverne deles i grupper. 

Gruppe 1 gemmer bogstaverne imens gruppe 2 tæller til 100. 

Gruppe 2 finder bogstaverne og siger bogstavet højt når det er fundet. 

Når et bogstav er fundet, afleveres det til gruppe 1, som lægger alle bogstaverne i 

alfabetisk rækkefølge. 

 

 

 


