
Det lille ordlæsespil 

 
Spillet er udarbejdet af  

 

 

Start 
 
 

Hvor mange 
stavelser er der 
i ordet? 
 
 

Hvor mange 
vokaler er der i 
ordet? 

Læs ordet med 
en uhyggelig 
stemme. 

Skriv ordet på 
et stykke papir. 

Stav ordet. 
 
 

 

Stav ordet 
imens du står 
på et ben. 

Hvor mange 
konsonanter er 
der i ordet? 
 
 

Lav en sætning 
med ordet. 

Frit valg! 
 
 
 

Hvor mange 
stavelser er der 
i ordet? 

Stav ordet 
imens du 
hopper.  
Et hop pr. 
bogstav. 

 

Læs ordet med 
en lav 
hviskende 
stemme. 

Skriv ordet på 
et stykke papir. 

Lav en sætning 
med ordet. 

Hvor mange 
vokaler er der i 
ordet? 

Træk et ekstra 
kort og læs 
ordet på kortet. 
 
 
 

Frit valg! 

 

Stav ordet 
imens du 
hopper.  
Et hop pr. 
bogstav. 

Hvor mange 
konsonanter er 
der i ordet? 

Hvor mange 
stavelser er der 
i ordet? 

Stav ordet 
imens du står 
på et ben. 

Træk et ekstra 
kort og læs 
ordet på kortet. 

Skriv ordet på 
et stykke papir. 

Råb ordet højt! 

 

Lav en sætning 
med ordet. 

Hvor mange 
stavelser er der 
i ordet? 
 
 
 

Stav ordet. Frit valg! Stav ordet 
imens du 
hopper.  
Et hop pr. 
bogstav. 

 
 

Mål 



Spilleregler 
 
Inden spillet: Print spilleplade og ordkort ud. Klip alle ordkortene ud og 
læg dem i en bunke med bagsiden opad. 
 
I skal bruge: En terning og en spillebrik til hver spiller. 
 
Antal deltagere: Spillet kan spilles af to eller flere deltagere. 
 
Sådan spiller I: Det gælder om først at få sin spillebrik fra startfeltet til 
målfeltet. 
 
Spillerne skiftes til at slå med terningen og rykke det antale felter, som 
terningen viser. 
Når man lander på et felt, skal man trække et ordkort fra bunken og læse 
ordet på kortet højt, derefter skal man gøre det, der står på det felt, man 
er landet på.  
OBS! Skal man stave eller skrive ordet, må man selvfølgelig ikke kigge 
på ordkortet imens. 
Lander man på et felt med frit valg, må man selv vælge, hvad man vil 
gøre med ordet. 
 
Lander man på en smiley får man et ekstra slag. 
Lander man på et stopskilt skal man vente en omgang. 
 
Vinderen er den, der først lander direkte på målfeltet. 
 
 
 
God fornøjelse! :-) 
 
Med venlig hilsen 

 
 
 

 



Ordkort - længere hyppige ord 

 

 
 
 
 
 

 

ingen aldrig siden 
gamle gjorde slags 
altid begynder ansigt 

heller bedste længere 
hvert videre denne 

spørger spurgte tilbage 
øjeblik vidste hvorfor 
tænker tænkte hvordan 
eneste lange omkring 
arbejde senere penge 
straks  alligevel allerede 
først sidste trak 



 

 
 
 
 

snart altså unge 
yngre ældre inden 
intet kender aften 

næste virkelige selvfølgelig 
gang måske øjne 

gammel svarede pludselig 
vender vendte hånd 
hænder pige  dreng 
ligesom smilede mener 

egen derfor bange 
standser mærkelig endnu 

andet gennem kunde 



 

 
 
 
 

dette procent naturligvis 
alene sidder endelig 
bedre tager fortælle 
føler følte ganske 

stemme lagde hovedet 
finde vild gjort 

engang mennesker nogen 
blevet første rigtig 
nogle stille næsten 
rundt lov langt 

hinanden rejser rejste 
stadig hurtigt begge 



 
 

gange fundet fandt 
netop disse ligger 

ansigtet hendes bordet 
Danmark København danske 


