
 

 

 

 

TAL OG BOGSTAVLEG. 

 
Der er med disse redskaber mulighed for mange forskellige lege 

 Lege hvor man staver forskellige ord. 

 Lege hvor vi arbejder med tal, regner mm. 

 Der er mulighed for at en voksen laver en opgave på klassen, og så 

sender børnene ud, og løser den på tid. 

 Der er mulighed for at løse den i grupper eller enkelt vis. 

 Der er mulighed for at børnene laver opgaver til hinanden. 

 Altså, det er kun fantasien der sætter grænser her,  

 

Legen er baseret på at man bruger stien med de motoriske redskaber, frem og 

tilbage, da den del også er vigtig, i denne leg. 

At snyde her, er ikke meningen, det er kun sig selv man snyder.  

 

Eksempel: 

Se vedlagte farvekombination. 

 Børnene har fået udleveret farveskalaen, og fået beskeden 

Løs denne sætning. Opgaven er på tid 

 Børnene løber ud til banen, og stiller op ved start platoèt  

 Den voksne sætter i gang 

 Nu skal børnene så finde, via motorikbanen, hen til den rigtige grønne 

stolpe. 

 Når børnene finder stolpen, er næste opgave, hvilket bogstav skal jeg 

bruge, for det giver mening. ( her er der mulighed for at vælge forkert, 

hvilket man oftest først finder ud af på et senere tidspunkt, men så er 

det bare tilbage til den rigtige farve stolpe, og se om et andet bogstav 

giver bedre mening. )  

 Bogstavet man vælger noteres, og man er videre til næste farve stolpe i 

sin opgave. 

 Her noter man som før, det bogstav man mener, er rigtig. Og så videre 

 Der er mulighed for at gøre brug af de to platoer som helle ( tid til at 

tænke mm ) før man løber videre 

 Når børnene mener at opgaven er løst, løber man tilbage til start 

platoet, aflever sin opgave og får i dette tilfælde sin tid 

 Legen er her med slut 

 

Næste gang man så skal ud at lege bogstavleg, er det sjovt for børnene at få en 

opgave med samme antal ord eller bogstaver, og så se om man kan forbedre 

sin tid fra sidst, hvilket kræver at den voksne skriver tiden op på den 

afleverede opgave. 

 

Samme fremgangsmåde med tal, hvor der så kan være flere regne stykker der 

indgår, inden opgaven afleveres og man får sin personlige tid. 

 

Dette er bare muligheder, legen kan også foregå for de mindste, stille og 

roligt, hvor man som voksen tager turen med rundt fra stolpe til stolpe, og her 

taler sammen om, hvilket bogstav man skal brug ved den valgte farvede 

stolpe.  

 


