Tungestaver

Tungestaver
Trin for trin
1. Vælg 2-3 børn.
2. Du skal vælge et bogstav fra bogstavlisten (se bogstavliste) og en fysisk aktivitet.
3. Du skal nu sige bogstavet (så lyden er tydelig) og den fysiske aktivitet til de 2-3 børn.
4. Børnene skal nu blive enige om hvor lyden af bogstavet findes på tungen.
5. Børnene skal nu lave den fysiske aktivitet hen til det område på tungen(banen) hvor de
tror bogstavets lyd er.
6. Ude på tungen(banen) tjekker børnene nu efter om de har fundet det rigtige sted,
ved at se om bogstavet ligger på tungen(banen) samme sted de tror lyden er.
Den fysiske aktivitet gentages nu tilbage til den voksne.
7. Legen starter fra trin 1 igen til alle bogstavslydene er opbrugt eller der er ikke er
mere tid. Sørg for at alle børn prøver, og husk I har kun 10 minutter.

Variationer
- Du kan bede børnene om at forme bogstavet med deres kroppe på jorden.
- Den samme bogstavslyd kan blive delt ud til forskellige grupper af børn
samtidigt.
- Børnene med samme bogstav kan enten holde i hånd, holde arm i arm eller
om hinandens skuldre mens de udøver aktiviteten.
Legen træner børnenes
- Fonetiske kompetencer (deres evne til at udnytte og forstå udtale) gennem
gentagelser af bogstavernes lyde
- Inklusion og samarbejde da børnene skal hjælpe hinanden med at finde
lydenes oprindelse
- Fysisk/grovmotorik i de fysiske aktiviteter
- Bogstavskendskab - lyden af bogstaverne

Tungestaver

Bogstavsliste
(løsning)
Bogstaver der kan bruges (lydene laves med
tungen):

Bagtungen (findes på bagtungen - det er lige
meget om bogstaverne placeres til venstre,
midt for eller til højre på tungen/banen):
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Fortungen (findes på fortungen - det er lige
meget om bogstaverne placeres til venstre, midt
for eller til højre på tungen(banen)
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Andre bogstaver i alfabetet kan ikke bruges, da
deres lyde siges med stemmen, halsen eller med
læberne.

Fysisk aktivitet
Hop
Hink
Gadedrengehop
Baglæns gang
Krabgang
Hop på et ben
Snurre rundt

