PANGRAM-BINGO

SNAKKEPAKKEN®
Språkverktøyet for hjem, barnehage og skole

DE STORE BOKSTAVENE I DET NORSKE ALFABETET

fargelegg bokstavene og tegningene

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
LØVEN OG MUSA DRAKK COLA OG SPISTE BÆR I TAXI PÅ VEI TIL QUIZSHOW OM FJÆR I ZOOLOGISK DYREHAGE

Slik gjør du:
1. Pek på den første bokstaven i det første ordet i setningen – L – i LØVEN.
2. Sett ring rundt L-en i ordet og deretter i alfabetet.
3. Fortsett med den andre bokstaven i LØVEN – Ø.

4. Sett ring rundt Ø-en i ordet og deretter i alfabetet.
5. Jobb deg gjennom hele setningen, ord for ord, bokstav for bokstav.
6. Etterhvert vil du se at hver bokstav i alfabetet er ringet rundt.

Alfabet
Et alfabet er et sett symboler eller skrifttegn som
gjengir lydene i et språk.

Pangram
Et pangram, eller en holoalfabetisk setning, inneholder alle bokstavene
i alfabetet. Uttrykket kommer fra det greske pan gramma som betyr
«hver bokstav». Samme bokstav kan forekomme flere ganger i setningen.

Denne leken og mange andre står i «Vi har en plan», se heftet på snakkepakken.no. Pangram og illustrasjoner: Lena Wallgren Wagner Malinovsky © Malinovsky Metodikk
The meaning of the pangram in English: «The lion and the mouse drank coke and ate berries in a taxi on the way to a quiz show about feathers in a zoo.»
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Denne leken og mange andre står i «Vi har en plan», se heftet på snakkepakken.no. Pangram og illustrasjoner: Lena Wallgren Wagner Malinovsky © Malinovsky Metodikk
The meaning of the pangram in English: «The lion and the mouse drank coke and ate berries in a taxi on the way to a quiz show about feathers in a zoo.»
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