Svenska/Rörelse
Övning 1
Markera en bokstavshage med hjälp av tejp på golvet. (Se fig.)
a.

Öva på bokstäver genom att hoppa i olika rutor och samtidigt
säga vilken bokstav som finns i resp. ruta.

b.

Hoppa på bokstäver som bildar ord. Skriv sedan ned orden i en
övningsbok.

c.

Öva på ljud genom att lägga ut bilder i rutorna. Hoppa sedan på alla
rutor där det finns en bild som börjar på t.ex. T. (ex. tåg, träd, tupp,
tak, tält)
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Svenska/Rörelse
Övning 2
Öva på förståelse av ord och begrepp.
Lägg en rockring eller ett hopprep format som en cirkel på golvet. Nu gäller det
att snabbt förflytta sig efter instruktioner som bakom, framför, vid sidan av, på,
i, under, över, till höger, till vänster osv.

Övning 3
Rita bokstäver på ryggen.
Skriv en bokstav med fingret på en kamrats rygg. Kamraten ska försöka känna
igen bokstavens form och säga vilken det är eller skriva den på tavlan.
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Övning 4
Skattjakt på bokstäver.
Gör en enkel karta över rummet. Markera med en ring på kartan var
bokstäverna finns gömda. Försök att med hjälp av kartan hitta alla bokstäverna
och bilda ett ord.
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Svenska/Rörelse
Övning 5
Magnetpennan
Magnetpennan är en rundstav lite tjockare än en vanlig penna med en magnet
fastklistrad längst fram. Med magnetpennan kan man öva rätt penngrepp, ord,
ljud, färger och begrepp.
Fäst ett gem med tejp bakom urklippta bilder och bokstäver.
Övningsexempel: Lägg ut en mängd olika bilder på ett bord. Plocka med hjälp
av magnetpennan ut alla bilder som börjar på bokstaven R.

Övning 6
Forma bokstäver med kroppen.
Barnen skall tillsammans försöka forma olika bokstäver på golvet med hjälp
av sina kroppar. Övriga kamrater ska sedan gissa vilka bokstäverna är.
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Svenska/Rörelse
Övning 7
Öva läsförståelse.
Ge skriftliga instruktioner som barnen skall läsa och utföra. Ex. Ställ Dig
bredvid katedern med ryggen mot tavlan. Gå och titta under den stol som står
längst bak närmast fönstret. Under denna stol hittar Du en ny instruktion osv.

Övning 8
Muntliga instruktioner.
Öva på att förstå och komma ihåg muntliga instruktioner. Ge 3-4 instruktioner
samtidigt. T.ex. Hoppa på ett ben till dörren-knacka tre gånger-gå baklänges till
tavlan och skriv Ditt namn.

Övning 9
Forma bokstäver med hjälp av ett hopprep.
Forma bokstäver på golvet med hjälp av ett hopprep. Om det är svårt kan
bokstaven först skrivas på tavlan eller på ett papper bredvid.
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