
Bokstavshjälten
Arbetsuppgifter

Namn:_______________________________________________________________________
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Uppgift 1

Lyssna och titta på Gåspennans låt Bokstavshjälten - gärna på en större skärm där eleverna kan se 
och höra bra. I låten sjunger Holger bokstävernas namn. Eleverna ska då svara med hur bokstäverna
kan låta tillsammans med Fixx. 
   Vill ni lägga till rörelser så kan eleverna stampa med fötterna och klappa med händer på samma 
sätt som figurerna i videon.

Uppgift 2

Gordons bokstavsbingo

Klipp ut bokstavskorten och lägg i en burk eller dylikt. Klipp ut och ge eleverna en varsin 
bingobricka. Eleverna ska nu skriva in nio valfria bokstäver på bingobrickan, en bokstav i varje 
ruta. Dra sedan ett bokstavskort och berätta för eleverna vilket ljud bokstaven kan ha. De elever 
som då valt den bokstaven sätter ett kryss på bokstaven. Så fortsätter bingospelet tills en eller flera 
elever har tre bokstäver i rad. Då ropar eleven bingo. Sedan kan spelet gå vidare med att eleverna 
ska försöka få två rader med kryss osv.

Bokstavskort
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Heja!



Bingobricka
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Uppgift 3

Bokstavshjältens ljudjakt

Använd bokstavskorten från uppgift 2. Dra ett kort, berätta hur bokstaven låter och låt eleverna ge 
sig ut på ljudjakt. Du kan exempelvis låta eleverna hitta något i klassrummet som börjar på 
bokstaven B. Låt eleverna skriva bokstaven på sitt ljudjaktskort och sedan ska de försöka skriva 
eller rita så många saker de hittar som börjar på B. Eleverna berättar sedan sina ord och de skrivs på
tavlan gemensamt.
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Uppgift 4

Korsord

Alla ord finns med i korsordet. Läs ordet och försök att skriva det på rätt plats. Det ska vara en 
bokstav i varje ruta. Lycka till!

Ord att välja mellan

två mät vas ta fin gran kalas leka bi banan röd gräva saft
guld bil snö
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Wow!
Grymt jobbat!


