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Aktiviteter

a
Bogstavets udseende og lyd
• A ligner en stige set fra siden.
•  Når du siger lyden A, er din mund åben 

og smilende. 
• Tungen ligger i bunden af munden.

Form et bogstav

Begynd indlæringen af bogstavet A med at lade flere børn samar-
bejde om at forme kroppene til et A.

Læg et tæppe i midten af rundkredsen og hold et stort A frem, så 
alle børn kan se, hvordan det ser ud. Forklar, hvordan det skrives. 

Det er en god idé at have tredimensionelle bogstaver, da nogle 
børn kan have gavn af at føle på formen.

Lad tre frivillige forme et A. Tre gode venner er et godt udgangs-
punkt.

Når I leger »Form et bogstav«, skal bogstavet vises frem i en stor 
udgave. Skriv bogstavet, så børnene kan se, hvordan det skal gøres: 
fra højre mod venstre, oppefra og ned.

Leg med kridt

Skriv et stort A med kridt. Giv hvert barn et stykke kridt og en lille 
klud, og lad dem skrive på gulvet foran deres plads i rundkredsen. 
Når alle børn har skrevet deres A, skal de vise det til de andre børn 
og til den voksne, som roser børnenes præstationer. 

Man kan evt. fortsætte legen med flere bogstaver eller med, at bør-
nene skriver deres navn. 

Tal om alle de flotte bogstaver, der nu dukker op på gulvet. Tal om 
deres form og om, hvor mange forskellige bogstaver der er skrevet 
i alt.

Tegn en abe

Lad hvert barn tegne en abe på karton. Barnet bestemmer selv, 
hvordan deres abe skal se ud. Aben kan være sur, sød, vred, klog. 
En cirkusabe eller en trylleabe. Lad det enkelte barn selv bestem-
me.

Børnene skal give deres aber navne, der starter med A. Aben kan 
hedde Anne, Anton, Anna, Allan, Ahmed, Ali, Annemette, Anne-
lene, Amanda.


