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Antal spelare: 1-4    
   
Användningsområden
• förskola
• specialundervisning

Inlärningsmål
• koncentration
• observation
• omvärldsuppfattning

Ljudlotto - Vardagsföremål
Art.nr. 7763-940-4

Användningssätt

Till en början är det bäst att enbart använda 
ljuden för att barnen ska lära sig att lyssna 
uppmärksamt och försöka känna igen dem. 
Prata om de olika ljuden och ge varje ljud 
ett namn. När barnen väl blivit litet bekanta 
med ljuden kan de börja spela ljudlotto. 
Svårigheten blir då tvåfaldig: samtidigt 
visuellt och auditivt igenkännande.

Den här lottoformen kan spelas av 
varierande antal. Spelplanerna, som var och 
en omfattar 3 bilder, kan användas var för 
sig d.v.s. 12 spelare har var sin plan eller till 
och med en spelplan för två spelare. Tack 
vare den lämpliga storleken kan spelplanerna 
också grupperas två eller tre tillsammans 
eller t o m fler, varje gång med färre spelare 
men med högre svårighetsgrad (d v s med 

krav på snabbare identifieringstakt). På det 
här sättet kan spelet anpassas att lämpa sig 
för olika former av aktiviteter i enlighet med 
antalet spelare och den svårighetsgrad
som önskas.

Grundförslaget är att spela på vanligt 
”lottosätt”: Tyst identifiering genom att 
placera ut markerna på spelplanerna. 
Naturligtvis ökas nyttan av spelet för 
undervisningsändamål om det utökas med 
muntliga kommentarer, för vilka spelet 
kan utgöra en grund (bilderna är mycket 
lämpade för muntliga beskrivningar.) Det 
går också att göra en muntlig beskrivning 
av de föremål som barnen identifierat. På 
det sättet kan läraren kontrollera att barnen 
är helt säkra på vilket föremål det gäller.

Innehåll:
• 1 cd  
• 12 spelplaner (9 x 25 cm) 
• 40 plastmarker
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Ljuden
36 olika ljud, som man får höra 4 gånger, varje gång i olika ordningsföljd.

Ordning 1  Ordning 2  Ordning 3  Ordning 4
hund tangentbord gråtande baby katt
tåg såg tandborstning visselpipa
såg motorcykel rinnande vatten kamera
visselpipa tvättmaskin hund väckarklocka
väckarklocka tandborstning sax tåg
krossat glas bil ko hammare
åska väckarklocka fåglar ringklocka på cykel
dragkedja visselpipa ringklocka på cykel radio
bil hårtork badanka hårtork
telefon fåglar tangentbord fingerknäppning
ko dragkedja fingerknäppning ko
tvättmaskin kamera borrmaskin nycklar
katt ringklocka på cykel helikopter fåglar
radio polissiren tåg krossat glas
sax chips telefon rinnande vatten
spolande toalett helikopter väckarklocka gråtande baby
motorcykel ko såg dragkedja
gråtande baby telefon hårtork åska
chips gråtande baby godispapper tangentbord
and sax visselpipa såg
tangentbord borrmaskin chips borrmaskin
tandborstning katt tvättmaskin hund
hammare fingerknäppning krossat glas polissiren
ringklocka på cykel radio radio telefon
rinnande vatten hund katt tvättmaskin
helikopter krossat glas åska spolande toalett
dammsugare hammare dammsugare badanka
fåglar godispapper dragkedja helikopter
polissiren and kamera sax
hårtork badanka nycklar bil
borrmaskin spolande toalett spolande toalett godispapper
godispapper åska polissiren and
badanka nycklar bil chips
nycklar dammsugare and dammsugare
fingerknäppning tåg motorcykel tandborstning
kamera rinnande vatten hammare motorcykel
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