
   Liselotte Ring Kryger 

  Kluddermors  

  Fonologiark II 
 Vokalerne 



”Kluddermors Fonologiark” er en del af Forlaget Kluddermors    

Fonologiserie, der består af følgende materialer: 

 

 

 

  

 Fonologiserien består af en række kopiopgaver, der fører      

eleven sikkert gennem de 14 forskellige fonologiske områder.             

(Se skemaet ovenfor). 

 

Målgruppe 

Opgaverne retter sig mod børn i 0.-1. klasse, specialundervisnin-

gen og børn med dansk som andetsprog, som har brug for at få 

lagt et solidt læsefundament, der bygger på lydlig og fonologisk         

opmærksomhed.  

 

Du finder materialerne i Kluddermors SHOP  

www.forlagetkluddermor.com/shop 

 Kluddermors Lydkursus I-V 

 Kluddermors Fonemskole vokaler og konsonanter 

 Kluddermors Fonologiark I-VII 

https://www.forlagetkluddermor.com/shop
https://bubbleminds.dk/produkt/120-ord-og-lydkurset/
https://www.forlagetkluddermor.com/search-results/q-fonemskolen/qc-products?Fonologiske+omr%C3%A5der=Bogstav-lyd-forbindelser&L%C3%A6seomr%C3%A5der=Vokaler%2CKonsonanter
https://www.forlagetkluddermor.com/search-results/q-fonologiark/qc-products
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Hvilke ord starter med samme vokallyd? Træk streg. 
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Hvilke ord starter med samme vokallyd? Træk streg. 
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Lim puslebrikkerne på herunder fra klippearket på næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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Find to ord i hver boks, der starter med samme vokal. Sæt ring. 
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Hvilken vokal starter billedet med?  
Skriv eller lim det rigtige bogstav ind. Se klippearket næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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Hvilken vokal starter billedet med?  
Skriv eller lim det rigtige bogstav ind. Se klippearket næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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     Hvilket ord starter med vokalen i midten? Sæt ring. 
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     Hvilket ord starter med vokalen i midten? Sæt ring. 
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 h_j   b_n  r_s 

 a    e    i 

 v_n   b_l  k_m 

 l_m  s_v  n_g 

Færdiggør hvert ord med vokalerne fra det gule felt.      
Skriv derefter hele ordet. 
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 h_s   s_l   t_v 

 o    u    y 

 m_r   l_s  h_e 

 l_n  m_s  m_s 

Færdiggør hvert ord med vokalerne fra det gule felt.      
Skriv derefter hele ordet. 
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 l_g   s_l   b_d 

 æ    ø    å 

 l_s  s_m   h_l 

 v_g  g_s   t_j 

Færdiggør hvert ord med vokalerne fra det gule felt.      
Skriv derefter hele ordet. 
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Kan du sætte ring om alle vokalerne i ordene? 
Prøv om du kan finde alle 19 vokaler. Tæl dem til sidst. 



 Liselotte Ring Kryger 18 Kluddermors Fonologiark  

   

   

   

   

   

   

Kan du sætte ring om alle vokalerne i ordene? 
Prøv om du kan finde alle 20 vokaler. Tæl dem til sidst. 
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Kan du sætte ring om alle vokalerne i ordene? 
Prøv om du kan finde alle 30 vokaler. Tæl dem til sidst. 
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Nu skal vi lave en lækker vokal-vaffelis!  
I denne kæmpevaffel skal du lægge otte kugler is i med 

ting på, der starter med en vokal. Se klippearket side 23. 
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Klippeark til forrige side. 

Brug kun otte kugler, resten smides ud. 
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Det var sjovt! Nu bliver det lidt sværere. 
I vaffel 1 skal du sætte kugler med mad, der starter med en vokal.  
I vaffel 2 skal du sætte kugler med dyr, der starter med en vokal.  
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Klippeark til forrige side. 

Brug kun otte kugler, resten smides ud. 
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Prøv nu, om du kan lave dette vokalpuslespil.  
Klip de ni rigtige felter ud fra klippearket på næste side, og 

sæt ind herunder. Husk at se godt på bogstaverne. 
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Klippeark til forrige side. Brug kun 9 felter. Resten kasseres. 
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Kan du også kende forskel på de store og de små vokaler? 
Klip de ni rigtige felter ud fra klippearket på næste side, og 

sæt ind herunder. Husk at se godt på bogstaverne. 
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Klippeark til forrige side. Brug kun 9 felter. Resten kasseres. 
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Sæt to rigtige forlydsord ind i hvert felt. Se klippearket næste side. 
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Klippeark til forrige side 
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Kluddermors Fonologiark er udarbejdet af  

Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt ”royalty free” 

billeder fra:  

https://www.freepik.com/graphicsrf 

 og https://pixabay.com/  

  

Alle Kluddermors materialer fås på: 

www.forlagetkluddermor.com/shop   

Følg gerne Forlaget Kluddermor på  

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

 

 

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller 

dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutio-

nens aftale med Copydan Tekst & Node.  

Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i  

aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde 

sted efter forudgående aftale med Forlaget Kluddermor.  

 

 

 

 

 

       Liselotte Ring Kryger   Forlaget Kluddermor      

https://www.freepik.com/graphicsrf
https://pixabay.com/
http://www.forlagetkluddermor.com/shop
http://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

