
Lær rim
med øjne, ører, hænder og krop

”Lær rim med øjne, ører, hænder, krop”, er et anderledes materiale til at styrke forståelsen 

for sproglig opmærksomhed. 

Materialet bygger på teorien om læringsstile, og giver barnet mulighed for at træne sprog-

lig opmærksomhed 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 kroppen).                                                                                    

For at understøtte den visuelle tilgang, indeholder materialet bl.a. farvestrålende rim illustra-
tioner og en rimoversigt.
                                                               
Konkrete materialer som ”Rimhjul”, ”Sno – dig” ,” Tryllemaskinen”, “Bingo” er meget veleg-
net 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 rim og nogle med ord.

Materialet er udviklet i samarbejde med Pædagogisk udviklingskonsulent og læringsstilsek-
spert Helle Fisker. Helle Fisker er kendt som foredragsholder, forfatter og sparringspartner i 
konkrete udviklingsprojekter på skoler/institutioner i hele Danmark.

For nærmere information, besøg: www.abcleg.dk



Lær rim
med øjne, ører, hænder, krop

Materialekassen indeholder:
 • Mappe med lærervejledning og cd med konkret materiale

• Lommeterning
• 36 Rim gulvbrikker
• 5 Popcorn bægre
• 5 Tryllemaskiner

Materialet er udviklet af 
Abcleg i samarbejde med Helle Fisker

Copyright © Abcleg 

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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For yderligere information:
Learning by Helle Fisker www.hellefisker.dk mail@hellefisker.dk

   Abcleg www.abcleg.dk info@abcleg.dk

Alle rettigheder forbeholdes.
Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af det printede materiale af denne cd er strengt 

forbudt, uden indhentet tilladelse.



Indhold
“Lær rim med øjne, øre, hænder og krop”.

Taktil 
• Rimbingo:
 - Illustrationsbingo plader
 - Bogstavsbingo brikker

• Ordbingo:
 - Illustrationsbingo plader
 - Ordbingo brikker

• Rimhjulet:
 - 6 Illustrationshjul
 - Rim illustrationer til klemmer

• Sno-dig - rim:
 - 6 sno-dig
 
• Tryllemaskine - rim:
 - 5 tryllemaskiner
 - Samle vejledning til tryllemaskine
 - 18 tryllekort med bogstaver

• Tryllemaskine - rimord:
 - 18 tryllekort med ord

• Mal rim:
 - 5 rim tegninger med farve
 - 5 rim tegninger i sort/hvid

Kinæstetisk 
• Fluesmækker med fluer - rim:
 - 18 fluer med rim illustrationer
 - 18 små illustrationer

• Fluesmækker med fluer - rim ord:
 - 18 fluer med ord
 - 18 små illustrationer

• Smæk et rim:
 - 18 store illustrationer
 - 18 små bogstaver

• Popcorn - rim:
  - 18 store rimillustrationer 
 - 18 små rim

• Popcorn - rim ord:
 - 18 store rimillustrationer 
 - 18 ord
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• Fang forlyd:
 - 40 kort med forlyd

• Hop det rigtige rim:
 - 36 store rimillustrationer 
 - 36 ord

Visuel og Auditiv  
• Rim jagt
 - Rim oversigt
 - Rim illustrationer


