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Stavelseslotteriet anvendes i arbejdet med:

- bogstavernes lyde og orddannelse
- stavelsesdeling
- ords betydning

- udvidelse af ordforråd

Stavelseslotteriet spilles som billedlotteri med fire sæt plader og opråbskort i hver sin farve og i stigende
sværhedsgrad. Hvert sæt indeholder 4 plader med billeder og felter til stavelserne i de ord, eleven skal danne.

Alle ordene består af 3 stavelser. Sværhedsgraden af ordene er dels bestemt af ordenes struktur og dels af
målgruppens formodede kendskab til ordene.  Ordene i spillet er lydrette, og bogstavet a er repræsenteret med

alle 3 a-lyde.

Lotteri til mellemtrin, specialundervisning, læseklasser og tosprogede elever.

Tale-Høre-Nyt skrev blandt andet:

"Det er et velegnet, supplerende materiale til ovenstående brug, og det kunne også skærpe indsatsen omkring
distinkt udtale, som er et nødvendigt udgangspunkt til mindskelse af stavefejl. En anden brug kunne som
udgangspunkt være auditiv hukommelse koblet med de visuelle stavelser. Fx li-po-ti. Vejledningen er

overskuelig og let at gå til. Billederne i materialet synes rimeligt tidsmæssigt neutrale, så holdbarhedstiden
for spillet er god."

Marianne Jessen. Tale-Høre-Nyt nr 1-2010

Dansk Audiologopædi skrev blandt andet:

"Stavelseslotteriet er et rigtig godt redskab til arbejdet med fonologisk opmærksomhed, læse-/stavetræning og
træning af ordforråd."

Natascha Epstein, Dansk Audiologopædi 1-10.

Folkeskolen skrev blandt andet:

"3-stavelseslotteriet er et billedlotteri, hvor børnene kan arbejde med bogstavernes lyde og orddannelse,
stavelsesdeling, ords betydning og udvidelse af ordforråd. Orddomino har især fokus på ordforråd,

ordforståelse og morfematisk bevidsthed. Begge spil er tænkt til mellemtrinnet samt specialundervisning og
tosprogsundervisning. Det er to spil, som er velegnede til at differentiere og variere læseundervianingen. De
er enkle at anvende, fordi de bygger på kendte principper." "Spillene giver mulighed for at motivere elever

med forskellige læringskompetencer og kan anbefales til læseundervisningen."

Bente Qvist Okholm, Folkeskolen nr 22/2010
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