S3
FORMÅL
At træne elevernes stavning.

BOLDSTAVNING
MATERIALER

OPDELING AF ELEVER

* En bunke ordkort, som du
selv vælger, eller eleverne har
fremstillet tidligere

Hold på 3-5 personer stillet op
i en rundkreds.

Aktiviteten kan bruges til
mange forskellige
fokusområder, så tag
* Bolde, så der er en til hver
udgangspunkt i de ord, der lige
gruppe
nu fylder mest hos eleverne.

TIDSFORBRUG
15-20 min.

INSTRUKTION:
Dette er en helt enkelt aktivitet, som utroligt mange elever dog hurtigt bliver glade for, da de skal
koncentrere sig om flere ting på én gang, måske arbejde tæt sammen om hvert ord og huske
bogstavernes rækkefølge.
Eleverne stiller sig i en rundkreds med 1-2 meter mellem sig. I midten af rundkredsen lægges
bunken med ordkort med bagsiden opad. En ad gangen trækker en elev nu et kort, ordet
læses op, og kortet går på omgang, så alle får mulighed for at se og læse ordet selv.
Nu gælder det ganske enkelt om at stave til ordet (LYS) ved, at den, der trak kortet, kaster
bolden til en anden, mens han siger ordets første bogstav (L). Griberen kaster nu bolden
videre, mens han siger det andet bogstav (Y) i ordet osv. Han kan også sige (L-Y).
Staves der forkert, startes der forfra, og dette gøres igen og igen, til gruppen kan stave hele
ordet korrekt fra start til slut.
For at få kroppen endnu mere med, kan man aftale små bevægelser under stavningen.
Gælder det stumme bogstaver, kan man sætte en finger op foran læberne, mens man siger
bogstavet.
Ønsker man at have fokus på dobbeltkonsonant, kaster man bolden op i luften og siger
bogstavet to gange, før bolden kastes videre.
Er det ord med ’C’, kan man pege på sit øje, når man når til ’c’ i ordet osv.
Disse små regler virker rigtig godt på de elever, hvis krop hjælper dem meget med at huske –
find gerne selv på flere eller andre variationer.
Er der elever, som hellere vil træne selv og i deres eget tempo, kan de evt. kaste bolden op på
en væg (hvor det er tilladt), men samme huskeregler bør bruges undervejs.
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NB!
Man kan også udvide denne aktivitet, så man både skal bøje ordet og stave det – f.eks. ved
udsagnsord i nutid/datid, navneord ental/flertal, tillægsord i grundform/2. grad…
Vil man repetere stavelser, kan man slå bolden ned i jorden, når ordet skal deles osv.

