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Formål med materialet 

I disse tre spil arbejdes med rimord og rimsætninger. Eleverne får her mulighed 

for at lydkategorisere og tilegne sig de nødvendige artikulationsfærdigheder, samti-

dig med at der arbejdes med den fonologiske opmærksomhed.                                                                    

 

Målgruppe 

Spillene henvender sig til elever i indskolingen, samt specialundervisningen.      

De er velegnede til små grupper eller eneundervisning af elever med forskellige 

udfordringer i forhold til sproglig opmærksomhed og lydartikulation.  

 

Anvendelse 

Print ud (evt. i A3 størrelse), laminér, køb nogle Whiteboardpenne i forskellige 

farver, find en terning frem og du er klar med dine tre spil. Eleverne kan enten 

spille sammen med en voksen, eller i grupper på max fire.  

Se reglerne for rimspillene på spilpladerne inde i spillet. 

 

God fornøjelse :-) 
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START 

 Sig et rimord! 

• Alle spillere starter på det gule startfelt. Brug evt. centicubes som spilbrikker. (Én til hver spiller). 

• Spillerne slår på tur med en terning, og rykker det antal felter, som terningen viser.  

• Spilleren skal nu finde et ord, der rimer på billedet. Kan spilleren det, får han/hun en ekstra tur osv. 

• Hvis man lander på et spøgelse rykkes tilbage til start. 

• Vinderen er den spiller, som først når i mål. 



     Prik en rimmakker! 
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• Alle spillere starter på det gule startfelt. Brug evt. centicubes som spilbrikker. (Én til hver spiller). 

• Spillerne slår på tur med en terning, og rykker det antal felter, som terningen viser.  

• Spilleren skal nu finde det ord, der rimer på billedet på feltet, blandt billederne i midten. Kan spilleren det, 

får han/hun en prik i rimbilledet. Spillerne har hver sin farve (brug Whiteboardpenne). 

• Hvis spilleren lander på et sort felt rykkes tilbage til start, og spilleren mister alle sine prikker - som viskes ud. 

• Spillet fortsætter indtil alle rimbilleder har en prik, eller til tiden (man selv vælger) er gået. Sæt evt. et stopur. 

• Vinderen er den spiller, som har flest prikker. 
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MÅL 

Gå tilbage til 
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START 

    Sig en rimsætning! 

• Alle spillere starter på det gule startfelt. Brug evt. centicubes som spilbrikker. (Én til hver spiller). 

• Spillerne slår på tur med en terning, og rykker det antal felter, som terningen viser.  

• Spilleren skal nu sige den rimsætning billedet viser (f.eks. ”En sol på en stol”). Kan spilleren det, får han/hun en ekstra tur osv. 

• Hvis man lander på et spøgelse rykkes tilbage til start. 

• Vinderen er den spiller, som først når i mål. 



Det siger Forlaget Kluddermors kunder om materialerne:  
 

”Jeg har købt den store skolepakke til min børnehaveklasse. Jeg bruger spil og opgaver hver dag, 

og er rigtig glad for dem. De er nemme for børnene at forstå og selv at lave. Jeg har lamineret 

dem, og lagt dem i plastlommer, så børnene selv kan vælge. Bruger man Ugeskema, er de også 

perfekte. Jeg er KÆMPEFAN ♥” R.H. 

”Arbejder i 0. Klasse og bruger mange af deres materialer. Super gode og billige.” A.M. 

”Fantastisk materiale. Det kræver noget forberedelse med laminering og klip, men så er der også 

mange timers anvendelsesmuligheder for børnene. Min 1. klasse har afprøvet det og de synes det 

er sjove spil. ” M.K. 

”Rigtig motiverende for de elever der allerede synes skolen er træls. ” P.V. 

”Er vild med de forskellige opgaver!!! Arbejder i en 0. klasse og bruger ofte disse materialer. 

Fortsæt endelig med at udvikle” G.O. ”Gode gennemarbejdede materialer. ” I.S. 

”Jeg har nogle af Kluddermors fantastiske materialer, som jeg er meget glad for. Jeg startede i au-

gust op på helt bar bund i en ny 0. klasse og er nu ved at lave materialer, som kan fange børnene 

på de forskellige niveauer de er på.”  ”Arbejdet med lyd/bogstav/ord er lidt svært for mange og 

jeres materialer er bare fantastiske, overskuelige og farverige og de dækker bredt .” M.J. 

”Jeg bruger allerede flere af Kluddermors materialer, og de er simpelthen fantastiske; nemme at 

gå til, eleverne er aktive og de er sjove. ” L.S.    
 

(De fulde navne kan ses på Kluddermors Facebookside) 



Dette materiale er udarbejdet af Liselotte Ring Kryger  

for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://openclipart.org/ og 

https://pixabay.com/  

 

Af Liselotte Ring Kryger kan bl.a. købes følgende materialer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle materialer fås hos bubbleminds.dk - søg på ”Kluddermor” 
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