
 

 

 

 

 

 

 

Oscars tunge driller 
 
 

Spillevejledning 
Varenr. 101050 

 
 
”Oscars tunge driller” – Sprogterapeutisk terningspil (2-4 spillere)  
for børn i alderen fra 4½ til 7 år: 
 

- Der læsper 
- Der har svært ved at udtale ”k”-lyden 
- Med fonetisk usikkerhed 
- Der vil træne mundmotorikken sammen med Oscar Æsel  

Hvis du vil finde ud af, hvornår Oscars tunge driller og hvad Oscar 
Æsel elsker, så er dette sjove terningspil det helt rigtige for dig. 
 
Spillereglerne og billederne er enkle og giver børnene mulighed for 
at øve uden voksne.  
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Materialer 
1 spilleplan 
2 terninger (en med farve og en med øjne) 
4 spillebrikker 
27 hørekort (gule) 
27 artikulatoriske kort (blå) 
36 mundmotoriske kort (grønne) 
 

Spilforberedelse 
Adskil kortene (høre-mundmotorik- og artikulationskort) og læg dem 
i tre bunker med bagsiden opad. Hver spiller vælger en spillebrik, 
som placeres på startfeltet. 
 
Man har i øvrigt brug for et sugerør, nogle rosiner, mandler, 
papirblomster, yoghurt, vinprop, 2 knapper der er bundet til en snor, 
sæbebobler, gulerod, kniv, skærebræt og et lommetørklæde (eller 
hvad man kan finde derhjemme som erstatning for overstående). 
 

Spilleregler 
Deltagerne slår farveterningen efter tur. Der tages et kort fra den 
farvebunke, som farveterningen viser (Viser terningen gul, tages et 
gult kort osv.). Hvis øvelsen kan udføres (mundmotorisk, auditiv eller 
artikulatorisk), slås med terningen med øjne og der hoppes så mange 
skridt frem, som nummerterningen viser. Ellers bliver man stående. 
Kortet lægges nederst i bunken. 
 
Trækker barnet fx et gult kort (hørekort), fortæller barnet, om der  
er en ”s”- (eller ”k”) -lyd i ordet. Den voksne spørger fx: ”Hører du 
sss i ordet Sommy Sommerfugl?” Barnet skal svare med JA eller NEJ 
(Ældre børn kan evt. spørges om, hvor ”s”-lyden befinder sig: i 
begyndelsen, midt eller sidst i ordet. 
 
Ved et grønt kort (mundmotorisk kort) skal barnet gøre det, som 
Oscar gør. 
Trækker barnet et blåt kort (artikulatorisk kort), skal barnet fortælle 
– med den rigtige lyd - hvad Oscar elsker. 
 
Vinderen er den, der først når målet. God fornøjelse. 
 


