
Slagskip

• En lek for å øve på uttale av r-lyden i kombinasjon med d eller t. 

• Passer best for 2 spillere, fra ca 6 år. Sammen med en voksen kan 
også yngre barn spille.

• For rulle-r er dette ofte /t/ og /d/ god utgangsposisjon for å tilegne 
seg r-lyd. Men ordene kan også brukes til å øve på en skarre-r.

• Gå gjennom ordene med barnet før dere starter, slik at han vet hva 
de forestiller. 

• Om ikke barnet er kjent med klassisk slagskip, kan det være lurt å 
gjøre aktiviteten en gang sammen først.

• Det er om å gjøre å senke hverandres «skip». Man markerer hvor 
egne skip ligger på arket med farger. Skipene har hhv 2, 3 ,4 og 5 
ruter (på rekke, ikke diagonalt). Skipene kan ikke overlappe. Se 
eksempler på side 2.

• Ikke vis bort hvor dine skip ligger.

• Marker skudd på det sort-hvite arket. Treff kan for eksempel 
markeres med kryss, og bom med sirkel. 

• Når man skyter, sier man ordet man vil treffe. Ett skudd om 
gangen. Si f.eks.: Tromme. Den andre svarer enten «bom» eller 
«treff».

• Man skyter annenhver gang.

• Når ditt skip er helt sunket, bør du si fra om det. Det er lurt å 
markere motstanderens treff, for da kan du følge med på om egne 
skip er sunket.

Ideen til Slagskip har jeg funnet på en dansk side som heter 
www.sprogkiosken.dk. 

Dette materiellet er laget av Eli Lesteberg With (Elis idebank), 2020. 
Fritt tilgjengelig på facebookgruppa «Elis Idebank – Språkmateriell».

Tegninger av Eli Lesteberg With

NB: For å skrive ut, velg side 3-4. Det 
anbefales å velge utskrift «2 sider pr 
ark», liggende format. Side 1-2 er 
instruksjoner.

http://www.sprogkiosken.dk/


Dine egne skip kan du markere slik:
Kryssene angir hvor motstanderen har truffet deg.

Dine treff og bom kan f.eks. markeres slik:

Eksempel!

Eksempel!



Slagskip for dr- og tr-
Ha et ark hver, plasser skipene dine, og senk din motstanders skip før han senker dine.
På denne delen markerer du hvor dine skip er.  Marker med ramme rundt. Du har fire 

skip. Skipene har 2, 3, 4 og 5 ruter.

Trym

Trine

Ordene er: Drosje, drømme, trillebår, trillinger, Trine, trollmann, dråpe, troll, tryllestav, druer, 
trampoline, trakt, dronning, trehjulssykkel, tretti, truse, dromedar, trekløver, trekant, trekkspill, 
drone, drivhus, tråd, trikk, dryppe, tretten, trøye, dress, traktor, drill, trafikklys, tromme, trailer, 
drops, trompet, tre, drikke, trapp, drage, tralle/trille, trene, Trym



Slagskip
På denne siden markerer du dine skudd mot motstanderen, så kan 
du følge med på om du senker noen av hans skip. Marker treff med 
kryss, og bom med sirkel, for eksempel. Skyt aldri samme plass to 
ganger.

Trym

Trine

Ordene er: Drosje, drømme, trillebår, trillinger, Trine, trollmann, dråpe, troll, tryllestav, druer, 
trampoline, trakt, dronning, trehjulssykkel, tretti, truse, dromedar, trekløver, trekant, trekkspill, 
drone, drivhus, tråd, trikk, dryppe, tretten, trøye, dress, traktor, drill, trafikklys, tromme, trailer, 
drops, trompet, tre, drikke, trapp, drage, tralle/trille, trene, Trym

= Treff

= Bom


