
5.lektion 

 

De elever der har fortungefamilien, henter deres bog-

stavmusikant fra huset og stiller op foran tavlen i den 

rigtige rækkefølge (s,n,l,t,d) . 

 

Sang nr. 10 synges.  

 

Denne sang handler om fortungefamilien. Der er fokus 

på bogstavnavn, bogstavlyd og bevægelse. Mens san-

gen synges, træder eleven, der har den Bogstavmusi-

kant, der synges om, et skridt frem. (Alle konsonanters 

håndfonemer kan læres af de animerede Bogstavmusikanter på hjemmesiden under 

håndfonemer) 

 

Hørespil nr.11 høres.  

 

Herefter vises samtalebilledet og læreren fortæller, at fortungefamiliens yndlingsleg 

er at finde forlyd. De fem elever der har en Bogstavmusikant i fortungefamilien, er i 

centrum for sprogarbejdet i denne time. De får lov til at vise, hvordan man finder for-

lyd. Der lægges fem billedkort på gulvet, der starter med de lyde deres Bogstavmu-

sikanter har. Læreren har printet og klippet forlydspillet ud inden timens start. (findes 

til gratis download under sprogspil på hjemmesiden). 

I denne leg må de ikke finde det billede, der starter med den lyd, deres egen Bog-

stavmusikant har. I stedet skal de på skift tage et kort fra gulvet og give kortet til den 

kammerat, der har den rette bogstavmusikant. Hvis eleven der er ven med s f.eks. 

tager kortet med et billede af en nøgle, skal hun give det til ham, der er ven med n. 

Derefter er det denne elev, der skal finde et kort til en ny kammerat. 

 

Bagefter henter alle elever deres Bogstavmusikant og stiller sig i en rundkreds. Læ-

reren lægger kort på gulvet, så der er et kort til hver elev. Eleverne får lov til på skift, 

at tage et kort og finde den kammerat, det passer til. Efterhånden som eleverne har 

fået et kort sætter de sig ned. I denne leg er det også en god idé, at to børn ad gan-

gen finder kort, så legen ikke tager for lang tid. Målet med legen er, at eleverne får 

et større overblik over hinandens bogstavmusikanter og udvider deres lyd og bog-

stavkendskab. 

 

 

 

 



 

Bagefter indsamler læreren kortene og pixibøgerne udleveres. Alle tegner en teg-

ning der passe til deres lyd/bogstavmusikant og det rigtige bogstav. Der er billed-

hjælp at hente for børene på bogstavkort-skriveunderlag, der kan købes som CD-R 

på hjemmesiden. Kort og underlag printes ud og hænges op/lægges ved hver elev. 

Der er mange forskellige formater! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixibøgerne afleveres til læreren og Bogstavmusikanterne sættes tilbage. 


