
Materialekasse 
“Lær bogstaver med  øjne, 

ører, hænder og  krop”



”Lær bogstaver med 
øjne, ører, hænder, krop””

At børn lærer forskelligt, er hverken nyt eller revolutionerende, men at få mulighed for at 
anvende konkrete materialer til at støtte barnet i disse forskelligheder, dét er nyt. 

”Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop”, er et utraditionelt og banebrydende 
materiale til bogstavindlæring. 

Materialet er unikt, idet der til hvert af de 29 bogstaver hører en illustration som understøt-
ter bogstavet form.  Mange børn har f.eks. svært ved at skelne mellem b og d, men ved 
hjælp af illustrationerne som ”gemmer” bogstavets form, bliver det betydeligt nemmere. 
Barnet genkender bogstavet, fordi de støtter sig til illustrationen. F.eks. kan barnet huske 
bjørnens mave er foran – hvor dragens ”bagende” vender bagud. 
                                                                                                                                                                 

Materialet bygger på teorien om læringsstile, og giver barnet mulighed for at lære 
bogstaverne ud fra en auditiv tilgang (at bruge ørerne), en visuel tilgang (at bruge 
øjnene), en taktil tilgang (at bruge hænderne), og en kinæstetisk tilgang (at bruge krop-
pen).                                                                                    

For at understøtte den visuelle tilgang, indeholder materialet bl.a. farvestrålende 
bogstavkort, og skriveunderlag med bogstaver og illustrationer, så barnet hele tiden ser 
bogstaverne.
                                                               
Konkrete materialer som ”Bogstavhjul”, ”Sno – dig” ,” Tryllemaskinen”, ”Bingo” er meget 
velegnet til at understøtte en taktil tilgang (at bruge hænderne).

Der er også materiale til de børn, som ønsker at bruge kroppen og bevæge sig, imens de 
lærer med f.eks. ”Popcorn” og ”Fluesmækker”.

Materialet er differentieret, så nogle har mulighed for at arbejde med bogstaver, andre 
med ord, og igen andre har mulighed for at arbejde med sætninger.

Materialet er udviklet af Pædagogisk udviklingskonsulent og læringsstilsekspert 
Helle Fisker. Helle Fisker er kendt som foredragsholder, forfatter og sparringspart-
ner i konkrete udviklingsprojekter på skoler/institutioner i hele  Danmark.



Helle Fisker har fokus på et udviklingsorienteret undervisningsmiljø, udgiver utraditionelt 
banebrydende undervisningsmateriale, og står bag udviklingen af “Tænkeboxen”, 
“Lærings-kassen”, “Interaktive læringsspil” samt pædagogiske tavler til det multifunk-
tionelle klasseværelse. 

For nærmere information besøg: www.hellefisker.dk

I samme serie: 
 • Et læringsspil ”ABC CD” til computer og interaktiv tavle”.
 • Fonetisk audio cd ”Lær de fonetiske lyde”.              
 • Skrivebog med skriveretning “ABC Min første skrivebog”.               
 • Ophængskort til klassen.
 • ABC plakat.

For nærmere information, besøg: www.abcleg.dk



Materialekasse 
“Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop”

Materialekassen indeholder:

 • Mappe med lærervejledning
• CD som indeholder ”Bogstavhjul”, ”Sno – dig”, ” Tryllemaskinen”, ”Bingo” ”Popcorn” og 

”Fluesmækker” “Bogstavjagt” og meget mere. Alt lige til at printe! 
• Læringsspillet “ABC Så ka´du lære det” til pc og interaktiv tavle (klasselicens) 

• 5 Tryllemaskiner
• 5 Popcorn bægre 

• 29 store kinæstetiske gulvbrikker med bogstaver på skridsikre måtter 
• Stor lommeterning 

Materialet er udviklet af 
Helle Fisker i samarbejde med Abcleg
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Materialet indeholder CD, købt til den institution hvortil pågældende er 
faktureret. Der kan frit kopieres og printes fra materialet til den pågældende institution. 

Der må ikke laves kopier af materialer eller CD.
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Indhold
”Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop””

Taktil 
• Bogstavbingo:
 - Illustrationsbingo plader
 - Bogstavsbingo brikker

• Ordbingo:
 - Illustrationsbingo plader
 - Ordbingo brikker

• Sætningsbingo:
 - Illustrationsbingo plader
 - Sætningsbingo brikker 

• Bogstavhjulet:
 - 6 Illustrationshjul
 - Bogstaver til klemmer

• Ordhjulet:
 - 6 Illustrationshjul
 - Ord til klemmer

• Sætningshjulet:
 - 6 Illustrationshjul
 - Sætninger til klemmer

• Sno-dig - bogstaver:
 - 6 sno-dig
 
• Sno-dig uden forbogstav:
 - 6 sno-dig uden forbogstav
 
• Sno-dig - ord:
 - 6 sno-dig med ord
 
• Tryllemaskine - bogstaver:
 - 5 tryllemaskiner
 - Samle vejledning til tryllemaskine
 - 29 tryllekort med bogstaver

• Tryllemaskine - ord:
 - 29 tryllekort med ord



Indhold
”Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop””

Visuel 
• Bogstavjagt:
 - Bogstavoversigt med illustrationer
 - Små bogstavkort

Kinæstetisk 
• Fluesmækker med fluer - bogstaver:
 - 29 fluer med bogstaver
 - 29 små illustrationer

• Fluesmækker med fluer - ord:
 - 29 fluer med ord
 - 29 små illustrationer

• Fluesmækker - smæk et bogstav:
 - 29 store illustrationer
 - 29 små bogstaver

• Fluesmækker - smæk et ord:
 - 29 store illustrationer
 - 29 ord

• Popcorn - bogstaver:
  - 29 store bogstavillustrationer 
 - 29 små bogstaver

• Popcorn - ord:
 - 29 store bogstavillustrationer 
 - 29 ord

• Popcorn - sætninger:
 - 29 sætninger

Auditiv 
• Bogstavoversigt


