
 

 

 

Engang for meget længe siden 

kom lydene til vores jord. 

De fløj hertil fra universet. 

Nu bruges de i alle ord. 

 

 

Alle lyde de elsker at lege. 

Vil du med ind og lege med 

dem. 

I lydhuset er sjovt at være. 

Se døren den står på klem! 

 

De røde lyde de kan synge. 

De blå de kan bevæge sig. 

De kan skrives – de kan læses. 

Alt det vil de lære dig. 

 

 

Alle lyde de elsker at lege. 

Vil du med ind og lege med 

dem. 

I lydhuset er sjovt at være. 

Se døren den står på klem! 

 

Men bogstavlyde de har 

navne. 

De synger hele dagen lang. 

For de er bogstavmusikanter. 

Som elsker spil og leg og sang 

 

Alle lyde de elsker at lege. 

Vil du med ind og lege med 

dem. 

I lydhuset er sjovt at være. 

Se døren den står på klem! 

 



 

 

 

I vores hus bor der flest konsonanter. 

Vi er alle blå, men vi har hvert sit navn. 

Vi bor sammen i 4 familier, 

der passer til vores lyd. 

 

Her bor alle i læbefamilien. 

Læberne bruges når man sir´ vores lyd. 

Her bor alle i læbefamilien. 

m, p, b, v og f. 

 

Her bor alle i fortung´familien. 

Fortungen bruges når man sir´ vores lyd. 

Her bor alle i fortung´familien. 

l, s, n, t og d. 

 

Her bor alle i bagtung´ familien. 

Bagtungen bruges når man sir´ vores lyd. 

Her bor alle i bagtung´familien. 

k og g og j. 

 

Her bor vi to, som er i halsfamilien. 

Halsen den bruges, når man sir´ vores lyd. 

Her bor vi to, som er i hals familien. 

Vi er to - h og r. 

 

Her bor alle i bænkefamilien. 

Vi må altid låne for at si´ vores lyd. 

Her bor alle i bænkefamilien. 

x, z, q, c og w 

 

Her bor alle vokaler på trappen. 

Vi er alle røde, men vi har hvert sit navn. 

Her bor alle vokaler på trappen. 

a æ e i y ø å o u. 

 



 
 

 

Her på trappen bor vi 9 vokaler. 

Vi er alle røde, og vi synger en sang. 

Nu skal du høre om de 4 med bred mund. 

Åben din mund – ja prøv engang!     

 

Når du åbner munden højt, siger du a. a 

Når du lukker munden lidt, siger du æ. æ 

Når du lukker munden mere, siger du e. e 

Når lukker næsten helt , siger du i. i 

  

Her på trappen bor vi 9 vokaler. 

Vi er alle røde, og vi synger en sang. 

Nu skal du høre om de 5 med rund mund. 

Den første med rund mund, den hedder y. y 

 

 

 

 

 

Når du spidser mund lidt, siger du ø. ø 

Når du åbner munden højt, siger du å. å 

Når du laver trutmund, siger du o. o 

Når du spidser læberne, siger du u. u 

  

Her på trappen bor vi 9 vokaler. 

Vi er alle røde, og vi synger en sang. 

4 har bred mund og 5 har rund mund. 

Nu er det din tur, ja prøv engang. 

 

a æ e i y ø å o u

 



 

 

 

 

m m m  

m det er min lyd. 

Kør din hånd rundt på din mave, 

så du lækkerlyd kan lave. 

m m m 

m det er mit navn. m 

  

p p p 

p det er min lyd. 

Pustelyde de er stærke, 

prøv om du kan pustet mærke. 

p p p 

p det er mit navn. p 

 

b b b 

b det er min lyd. 

Boblelyde de er vage, 

mærk på hånden, de er svage. 

b b b 

b det er mit navn. b 

  

v v v 

v det er min lyd. 

Som en fjeder skal du skyde, 

mens du siger fryselyde. 

v v v 

v det er mit navn. v 

  

f f f 

f det er min lyd. 

Du skal tommelfing´ren køre, 

så du vindens lyd kan høre. 

f f f 

f det er mit navn. f

 



 

 

l l er min lyd, 

l l er min lyd. 

Hånden følger tungen opad sådan her. l 

Hånden følger tungen opad sådan her. l 

l det er min lyd,  

og l det er mit navn. 

Så ved du det. 

Så ved du det. l 

  

s s er min lyd, 

s s er min lyd. 

Hånden sno´r  sig som en slange sådan her. s 

Hånden sno´r  sig som en slange sådan her. s 

s det er min lyd,  

og s det er mit navn. 

Så ved du det. 

Så ved du det. s 

  

n n er min lyd, 

n n er min lyd. 

Sæt din finger på din næse sådan her. n 

Sæt din finger på din næse sådan her. n 

n det er min lyd,  

og n det er mit navn. 

Så ved du det. 

Så ved du det. n 

 

t t er min lyd, 

t t er min lyd. 

Slå et slag med armen nedad sådan her. t 

Slå et slag med armen nedad sådan her. t 

t det er min lyd,  

og t det er mit navn. 

Så ved du det. 

Så ved du det. t 

  

d d er min lyd, 

d d er min lyd. 

Du skal banke blødt med hånden sådan her. d 

Du skal banke blødt med hånden, sådan her. d 

d det er min lyd,  

og d det er mit navn. 

Så ved du det. 

Så ved du det. d              

 



 

 

 

Jeg siger j. 

  Jeg siger j. 

  Når jeg drejer hånden rundt så sir´ jeg j. 

  For min lyd er j. 

  Min lyd er j. 

  Og j det er mit navn, det er mit navn. j 

  

  Jeg siger k. 

  Jeg siger k. 

  Når jeg trækker arm´ne ned, så sir´ jeg k. 

  For min lyd er k. 

  Min lyd er k. 

  Og k det er mit navn, det er mit navn. k 

  

  Jeg siger g. 

  Jeg siger g. 

  Når jeg rasler op og ned, så sir´ jeg g. 

  For min lyd er g. 

  Min lyd er g. 

  Og g det er mit navn, det er mit navn. g 

 



 

 

 

Nede i halsen der bor, 

  to lyde vi alle bruger. 

  Nede i halsen der bor, 

  to lyde vi alle bruger. 

Jeg viser mine klør 

  og sir´ r. 

  Jeg er r. r 

  

  Nede i halsen der bor, 

  to lyde vi alle bruger. 

Nede i halsen der bor, 

  to lyde vi alle bruger. 

  Jeg lukker stille luft ud 

  og sir´ h. 

  Jeg er h. h 

 

 

 



 

 

 

Vi er q og x og c,  

  z og w. 

  Vi bliver sjældent hørt, 

  men det kan dog ske. 

  For c og q siger k 

  ligesom et k. 

  Men de ord dem kan du hurtig 

  lær´ at huske på. 

  

  Både x og z og c  

  synes det er snyd. 

  De låner s fra s,  

  det er deres lyd. 

  Så mangler vi kun en,  

  det er w 

  Den siger lyden v 

  ligesom et v 

 

  Ingen af os bruges tit 

  til at lave ord. 

  Men det er helt ok, 

  det gør ikke spor. 

  For vi er gode til  

  at lytte alle fem, 

  til lydene i ord 

  så vi kan stave dem. 

 



 

 

Kan vi lave ord os femten, 

når vi kun er konsonanter? 

Kan vi sætte lydene sammen?  

k  l  s  r. 

Det lyder ikke rigtigt. 

Vi tror vi mangler noget. 

Kan nogen hjælpe os, 

med det, vi ikke har forstået. 

Vi har prøvet på at lære, 

hvordan man læser bøger. 

Men det vil ikke lykke´s, 

selvom vi,  

selvom vi 

tit forsøger. 

Måske så sku´ vi prøve 

med nogle andre lyde, 

der passer bedre sammen 

- ellers må vi bare snyde! 

  

 

Nej, nul, nix, stop det her. 

I må ikke gøre sådan der. 

Konsonanter stop det pjat. 

Det I prøver på, er helt godnat.

 



 

 

Ni vokaler 

det er hvad I mangler, 

konsonanter 

kan ikke skrive selv. 

a synger a 

æ synger æ 

e synger e 

Sådan er det tit. 

  

Vores navn og lyd 

er tit den samme. 

Prøv om du kan 

synge vores navn. 

i synger i 

y synger y 

ø synger ø 

Sådan er det tit. 

Hvis vi klapper, 

mens vi sir´ et ord højt. 

E-le-fant 

er det os, vi klapper på. 

å synger å 

o synger o 

u synger u 

Sådan er det tit. 

  

Når vi synger 

alle vores navne, 

er det vigtigt, 

vi bruger munden godt. 

a æ e   

i y ø  

å o u 

Sådan ser vi ud!

  



 

Hvis du godt vil blive 

dygtig til at skrive. 

Skal du skrive lydene, 

du hører i et ord. 

is   i-s 

 

Hvis du godt vil blive 

dygtig til at skrive. 

Skal du skrive lydene, 

du hører i et ord. 

mus  m-u-s 

 

Hvis du godt vil blive 

dygtig til at skrive. 

Skal du skrive lydene, 

du hører i et ord. 

bil  b-i-l 

 

Hvis du godt vil prøve 

at læse, må du øve 

i at sige lydene, 

så de bliver ord. 

i-s   is 

 

Hvis du godt vil prøve 

at læse, må du øve 

i at sige lydene, 

så de bliver ord. 

m-u-s  mus 

 

Hvis du godt vil prøve 

at læse, må du øve 

i at sige lydene, 

så de bliver ord. 

b-i-l  bil 

 



 
 

 

Når man vil lær´ at læse,  

så skal man øve tit. 

Men når det først lykkes, 

så er det rigtig fedt.  

Man sætter lyde sammen,  

så de bli´r til ord. 

At læse det er  

sjovere end man tror. 

  

Så vi vil lær´ at  

læse, læse, læse. 

Nu kender vi de lyde, 

som vi skal brug´ til det. 

Ja vi vil lær´ at  

læse, læse, læse. 

Vi glæder os, til vi bliver 

rigtig go´ til det.     

Tra la la la la hurra 

 

 

Når man vil lær´ at læse,  

så er det rigtig rart, 

hvis far og mor vil hjælpe, 

så går det i en fart. 

Og man kan også hygge 

med en kammerat. 

- At læse sammen, det er rigtig 

smart. 

  

Så vi vil lær´ at  

læse, læse, læse. 

Nu kender vi de lyde, 

som vi skal brug´ til det. 

Ja vi vil lær´ at  

læse, læse, læse. 

Vi glæder os, til vi bliver 

rigtig go´ til det.     

Tra la la la la hurra  

 

 

I bøger findes verdner 

som er farverige. 

Eventyr og spænding  

ja, fuld af fantasi. 

Man kan også lære  

meget fra en bog. 

Når man læser, blir´ man 

nemlig klog. 

  

Så vi vil lær´ at  

læse, læse, læse. 

Nu kender vi de lyde, 

som vi skal brug´ til det. 

Ja vi vil lær´ at  

læse, læse, læse. 

Vi glæder os, til vi bliver 

rigtig go´ til det. 

Tra la la la la hurra

 


