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Kul med stavelser är ett läsinlärningsspel där barnen
får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och
reflektioner kring språkets struktur.
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Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i
det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser
som språkliga byggstenar och att de ska automatisera
stavelserna i spelet för att sedan använda kunskapen i sin
läsning och skrivning.
Spelet består av tre nivåer som går från ljudenliga ord,
vilka är uppbyggda konsonant–vokal–konsonant–vokal till
konsonantmöten, dubbelteckning, konsonantkluster och
ljudstridiga ord. Dessa nivåer kan blandas för att barn
som har kommit olika långt i sin läs- och skrivinlärning ska
kunna spela spelet tillsammans. Du som pedagog kan enkelt
individanpassa materialet utifrån vad varje enskild elev
behöver träna på.
I boken finns det, förutom spelet, olika tips på hur du kan
arbeta med stavelser i din undervisning.
Barnen behöver variation i sin läsinlärning och Kul med
stavelser är ett roligt alternativ där de genom lek bekantar
sig med stavelsen som en språklig byggsten.
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Spelregler
Antal spelare: 2–6 spelare
1. Börja med att sprida ut stavelsekorten med den färgade sidan
(baksidan) uppåt.
2. Välj vilken stavelsebricka du vill börja med. Du får endast spela med en
bricka i taget. Alla stavelsebrickor är värda en poäng oavsett hur många
stavelser föremålet på stavelsebrickan har. Räkna hur många stavelser
föremålet på spelbrickan har och säg sedan vilka stavelser det är. Nu är
det dags att börja spela!
3. Den yngsta spelaren får börja genom att vända på ett stavelsekort.
4. Läs stavelsen högt för de andra spelarna och se om du behöver den till
din spelbricka. Om du inte behöver kortet vänder du det och lägger tillbaka det där du tog det. Visar det sig att du behöver den stavelsen lägger
du kortet på rätt plats på din stavelsebricka och vänder upp ett kort till.
Du får vända upp stavelsekort ända tills du får ett kort som inte tillhör
din bricka. När din tur är över får spelaren till vänster om dig fortsätta.
5. När du har fyllt en bricka får du välja en ny med valfritt antal stavelser.
6. När alla stavelsebrickor är fyllda räknar du hur många brickor som du
har fyllt. Den som har fyllt flest brickor vinner spelet!
En viktig regel: Om en av spelarna tycker att en stavelse är svår att läsa ska
alla spelare tillsammans hjälpas åt att läsa stavelsen.

Extramaterial
Stavelserna i spelet är skrivna med versaler. Om du också vill att barnen
ska öva på gemener, finns dessa stavelsekort att ladda ner på www.askunge.
se. Där finns också tomma stavelsebrickor och stavelsekort så att du kan
tillverka egna ord utifrån dina elevers behov.
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