
Læsebanko med Avi 

Organisering:  

• Rum: Klasselokale 

• Tid: 15-25 minutter 

Rekvisitter:  Elevmateriale og lærerark: Læsebanko med Avi. Findes på denmagiskemadkasse.dk        

  Der er fem forskellige bankoplader, hvilket betyder at flere elever kan få banko på én gang.  

  Brikker til pladerne. Kan f.eks. være centicubes, legoklodser eller andet. 

Forud for aktiviteten: 

Print bankoplader, så der er en plade til hver elev. Pladerne kan evt. lamineres, så de kan bruges igen. Print brikkerne til oplæsning, klip 

ud.  

Mål med aktiviteten 
Børnehaveklassen Fælles Mål: 
• Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig.  
• Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og sætningsdannelse. 
• Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier. 

Dansk Fælles Mål:  
• Eleven har viden om og kan anvende enkle førlæsestrategier. 
• Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet. 
• Eleven kan stave lette ord.



Aktiviteten: 

1. Hver elev får en bankoplade + brikker. 

2. Læreren trækker en brik og læser op - eleverne laver en markering på pladen, hvis de har teksten på sin plade. 

3. Spil først én række - og bagefter fuld plade.  

Differentieringsmuligheder: 
• Eleverne kan være to og to om en bankoplade.  

• Eleverne kan spille banko i små grupper, hvor en af eleverne er oplæseren.  

• Differentier ved at give nogle elever plader med billeder.  

Banko præmierne kan f.eks. være: 

• at man må vælge hvilken leg, klassen skal lege i slutningen af timen 

• at man må vælge 3 sange, klassen skal høre, mens de spiser madpakker 

• at du som lærer har fundet små præmier f.eks. sunde og lækre snacks
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Læsebanko med Avi - brikker til oplæsning 
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