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Lydbyens Lydbanko 

 

Deltagere:  op til 12 børn – som kender alle bogstavlydene og personerne fra Lydbyen 

Inden spillet går i gang: 

 Spillepladerne og enkeltpersonerne som den voksne skal bruge klippes ud 

 Spillepladerne m.m. kan med fordel lamineres eller forstærkes med pap, så de holder 

længere 

 Der laves brikker af pap eller lign., som børnene får til at lægge på deres plade, når deres 

persons lyd råbes op. 

 Hvert barn får en bankoplade 

 Inden spillet går i gang gennemgås alle personerne og deres lyde. 

Så går vi i gang: 

Den voksne siger ”Hvem har en person der begynder med f.eks. Ssssssss?”  Selvom det ikke er et 

billedlotteri, vil denne sætning være god at bruge i dette spil. Herved har den voksne løbende en 

fornemmelse, hvor hvert barn er i forhold til lydindlæringen. 

Sådan slutter spillet: 

Det barn der først har en plade fuld har fået banko og dermed vundet. Barnet siger alle 

personernes lyde på sin plade, mens den voksne tjekker efter på sin egen store plade. Det kan 

være en god ide, at lade børnene blive ”banko 1”, ”banko 2”, ”banko 3” osv., når de får banko. På 

den måde, får alle børnene banko. 

Hvis man lader børnene få banko ved en fyldt vandret række, inddrages flere børn aktivt i spillet. 

Igen siger det vindende barn de tre personers lyde. 

Håndfonemer: 

Man kan med fordel anvende håndfonemer til at understøtte de enkelte lyde, når der råbes op. 

Dette kan mange gange hjælpe børnene til at huske bogstavlydene. 

God fornøjelse 

 

  


