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Ballonleg med syngende vokaler

Læringsmål
• At indgå i et fælleskab og huske vokaler i ord

Indled denne aktivitet med at tale om vokaler i ord. Hvordan vil 
forskellige ord lyde, hvis der ikke var en vokal i dem?
– ordet klasse ville lyde som klss
– ordet penalhus ville lyde som pnlhs

Sig ordene med og uden vokaler – med og uden ordets melodi, kan 
man sige.

Denne aktivitet kræver plads, f.eks en sal.

Skriv alle vokalerne på balloner. Der kan være flere af hver vokal. 
Send alle ballonerne ud i salen. Børnene løber ud og vælger en bal-
lon, som de leger med. Opgaven går ud på at huske den vokal, der 
står på den ballon, de leger med, og synge vokalen, imens de leger.

Efter nogen tid skal alle stille sig i rundkreds med en ballon hver 
og tælle til ti i kor. På ti kaster alle deres ballon op i luften, og hver 
især finder en ny ballon og øver sig på at synge på den nye vokal, 
som står på den.

Alfabetrækkefølge på tid 

Læringsmål
• At kende alfabet-rækkefølgen
• At øve sig i at samarbejde med andre børn om en opgave

Skriv alle bogstaver på A4 ark og laminer dem. Alle står på gulvet 
og får udleveret et bogstav hver. Er I f.eks. 22 børn i klassen, kan I 
komme til bogstav nr 22 i alfabetrækkefølgen. I kan også vælge at 
begynde ved m og fortsætte til å.

Aktivitet 1
Børnene stiller sig med deres bogstav på maven i den rigtige ræk-
kefølge uden hjælp, så hurtigt som muligt og uden at tale sammen, 
så alle tager opgaven på sig og løser den i fællesskab.

Variation
Børnene stiller sig med deres bogstav på maven i den rigtige ræk-
kefølge uden hjælp, men i en venlig og hjælpsom dialog, så alle 
tager opgaven på sig og løser den i fællesskab.

Aktivitet 2
Inddel klassen i to hold og giv begge holdene den samme opgave.  
I skal bruge to sæt alfabeter på laminerede ark.
•  Det hold, der løser opgaven ved at samarbejde med venlig dia-

log, vinder
• Det hold, der løser opgaven hurtigst i et samarbejde, vinder  


