
Fluesmækker – smæk et ord                                                              
     
”Klippevejledning”
· Klip de små kort med ord ud – klip efter ”saksen”.
· Klip fluesmækker illustrationerne ud.
· Du kan evt. laminere fluesmækkerkort og fluesmækker illustrationerne.
 
Vejledning til ”Fluesmækker - smæk et ord”
Hvor mange deltagere skal vi være? 
· 1 person (C) og 2 hold (A og B), max. 2 på hvert hold. 

Hvordan gør vi? 
· Illustrationerne sættes op på tavlen. I bestemmer selv, hvor mange der skal sættes op.
· Hvert hold (A og B) får en fluesmækker.
· C tager ”fluesmækkerkortene”.
·  A og B stiller sig op ved siden af hinanden med ansigtet mod tavlen (ca. 2 meter fra 

tavlen).
·  C stiller sig med ryggen til tavlen (ca. 1 meter fra tavlen) mellem de to hold – ud for de 

første i A og B rækken.
·  C tager et ”fluesmækker ordkort” (med et ord) og viser det for A og B, som kigger på 

kortet.
·  Når kortet med ordet er vist, gælder det om at være den første til at finde det rigtige 

svar på tavlen -  altså finde den illustration som passer til ordet. Hvis ordet f.eks er 
drage, skal man ramme dragen på tavlen med fluesmækkeren.

· Den person, der vælger hurtigst og rigtigt, får et point.
·  C tager et nyt ”fluesmækker ordkort” og viser det  for A og B o.s.v….(indtil alle kort er 

læst).
· Den, som har smækket rigtigt flest gange har vundet.

Hvad gør vi når vi er færdige?
· Lægger materialet tilbage, sådan, som I fandt det.

”Fluesmækker – smæk et ord” er en del af materialet: ”Lær bogstaver med øjne, ører, hæn-
der, krop” udviklet af Helle Fisker i samarbejde med Abcleg.

Jeg lærer 
bogstaver med 

kroppen
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Fluesmækker kort

abe bjørn citron

drage elefant fiskestang

garnnøgle hus ispind

juletræ kænguru lynlås



Fluesmækker kort

måge nål orm

papegøje quiz ræv

søhest tandbørste ispind

ugle violin walkie 
talkie



Fluesmækker kort

xylofon yver zebra

æble ø ål



Fluesmækker illustrationer
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