
   
 
(4) Hvad er forskellen: To spillere får hver et kort fra den 
samme serie. Der er én forskel mellem de to kort. Spillerne 
sidder så de ikke kan se hinandens kort. På skift beskriver 
de detaljerne på kortet, indtil de finder ud af, hvad forskellen 
er. 
 

Genkende sekvenser: Hvert barn får et kort fra den 
samme serie (antallet af børn = antallet af kort). 
Børnene sammenligner kortene og placerer sig hver især 
med deres kort på en række, så der kun er en forskel fra det 
ene billede til det andet. 
 

Konkurrenceleg: To vilkårlige kort fra den samme serie 
placeres foran gruppen. Den der først kan benævne 
forskellen må lægge de to næste kort. 
   

  God fornøjelse 
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Hvad er tilføjet 2 
BILLEDSAMTALEKORT 

til indskoling, fremmedsprogs- og specialundervisning 
 

Forberede læseundervisning, udvide ordforråd herunder 
rumlige beskrivelser, genkende forskelle og danne 

rækkefølger 
 

Varenummer 722024 
 
 

 

  
 
 

 
 
MATERIALEBESKRIVELSE 
13 billedserier á 4-6 kort i alt 73 kort. Der er serienumre på 
bagsiden af kortene 
 
INDHOLD 
I hver serie er et nyt element tilføjet fra det ene billede til det 
næste: 
 
Lette: 
1,   Busstoppestedet  
2.   Akvariet  
3.   Dukketeater  
 
Middelsvære: 
1.  På gården  
5.    I parken  
6.    Cirkus 
7.    I tivoli  
 

Vanskelige: 
8.      Kabelbanen 
9.      På marked  
10.    Den lille maler  
11.    Zoo  
12.    På stationen  
13.    I supermarkedet  
 

 

 

 
 
 
ANVENDELSE  
Finde forskelle: Barnet får to tilfældige kort fra en serie, 
kigger efter forskelle og benævner forskellene. 
 

Genkende sekvenser: Barnet får alle kortene i en serie. 
Derefter skal billederne lægges i rigtig rækkefølge (en ting 
mere eller en ting mindre fra billede til billede). Barnet 
beskriver hvorledes hvert billede adskiller sig fra det andet. 
 

Øve hukommelsen: Barnet får et kort og beskriver, hvad 
man kan se. Derefter byttes kortet med et andet kort fra den 
samme serie. Hvad er forskellen på de to kort? 
 

Hvor hører kortet til: Barnet får kun et kort. Resten af 
kortene i serien er placeret i rigtig rækkefølge foran barnet. 
Hvor hører kortet til? 
 

Find forskelle: Barnet kigger efter to kort i serien, hvor der 
er 2 (3,4) forskelle. 
                                            Fortsættes på side 4 

  

 


