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Pedagogiska mål 

Ljudlotto Djur är inte bara ett visuellt och auditivt uppmärksamhets spel. Kvaliteten på 

bilderna och den överraskande karaktären hos vissa djurläten är ett utmärkt material för att 

upptäcka den fascinerande världen av djur. Spelet är baserat på ett val av ett antal djur som 

är välkända för barnen, detta hjälper dem att bli bekanta med spelets regler och även 

introducerar bilder på mindre kända djur och helt nya ljud. Använd de spontana 

kommentarer och mångsidig interaktion som spelet skapar, många språk, jämförelser och 

sorteringsverksamhet kan organiseras kring ämnet av djur. 

 

Innehåller  

 1 CD-skiva (52 minuter) med 36 stycken djurläten i 6 olika sekvenser. 

 6 spelbräden i kartong (19 x 25 cm) där varje bräda visar 6 olika färgfoto på djur, 

fördelade enligt livsmiljön : I huset och på gården – På prärien – I skogen – I djungeln 

– På savannen och I havet. 

 40 poängräknare i plast 

 

Åldersgrupp 

3 år och äldre. 

 

Instruktioner  

För individuellt bruk eller i grupp ( upp till 12 spelare) 

Målet med spelet är att matcha de inspelade djurljuden till motsvarande djurfoto på 

spelplanen. När barnen får en matchning mellan ljud och bild utdelas en plastmarker av 

pedagogen som poäng, placera dessa efterhand på spelplanen för att visa framgången i 

spelet. Öva gärna innan spelets början genom att lyssna på CD skivan och identifiera de olika 

djurlätena samt de olika djurbilderna. För att öka spelets svårighetsgrad och förnya intresset 

kan man använda CD skivan och spelbrädorna på två olika sätt: 

- Spelbräde för spelbräde, djurlätena presenteras per livsmiljö. 

- De 36 olika djurlätena mixas ihop och man använder sig av alla spelbrädena 

samtidigt. 



 

1. I huset och på gården  2. På prärien 

 

katt   -  mjau, jama   bi     –  surra 

tupp –  gala, kuck-e-li-ku  får   –  bräka 

kalkon – klucka   kråka  - kraxa 

duva  -  kuttra   häst  -  gnägga 

hund  -  skälla   groda -  ”croak”  

anka – kvacka   ko    -  muu 

 

 

 

3. I skogen   4. I djungeln 

  

räv  -  skälla   papegoja -  krax, prata 

vildsvin -  grymtar   krokodil  -  jämmer, skria 

gök  -  gala   tukan  -   kraxa  

rådjur -  bröl   babian  - skrik, vrål 

uggla  -  hoande   gibbonapa – skrik, vrål 

varg  -   yla   tiger   -  morra 

 

 

 

5. På savannen   6. I havet 

 

panter  - ryter   delfin  -  pipa, vissla 

skallerorm  - skallrar  val  -  sjunga 

hyena  -  yla, vrål   pingvin - skria  

lejon  - ryter, morrar  säl  -  bräka, råma 

kamel -  bräker   mås  -  skria 

elefant  - trumpetar  björn -  morrar, ryter 

 

 

 

 

 

 

 

   



Inspelningsordning 

 

Omgång 1  

I huset och på gården                På prärien                            I skogen           
katt  duva                 bi                   häst                         räv                   rådjur 

tupp              hund                får                  groda                        vildsvin            uggla 

kalkon           anka                kråka             ko                         gök                  varg 

 

 

I djungeln                 På savannen                          I havet 

papegoja      babian                panter           lejon                          delfin              säl 

krokodil          gibbonapa                skallerorm    kamel                        val                    mås 

tukan              tiger                hyena            elefant                      pingvin            björn          

 

 

 

 

Omgång 2    Omgång 3 

 

räv                 krokodil           katt hund 

babian           mås    mås hyena 

uggla             pingvin   babian krokodil 

lejon              häst   vildsvin val 

anka varg   ko rådjur 

säl tupp   skallerorm kamel 

papegoja gibbonapa   anka räv 

får bi   bi säl 

groda rådjur   panter häst 

björn katt   papegoja gibbonapa 

kalkon elefant   groda varg 

skallerorm delfin   elefant lejon 

duva hund   delfin tupp 

panter tukan   uggla duva 

ko kråka   tiger får 

kamel hyena   kalkon björn 

tiger vildsvin   pingvin kråka 

gök val   gök tukan 

 

 

 



Omgång 4  

I huset och på gården                På prärien                            I skogen           
hund  katt                 bi                   ko                         gök                   räv 

kalkon             anka                groda            får                              rådjur              uggla 

duva          tupp                kråka             häst                         varg                  vildsvin 

 

 

I djungeln                 På savannen                          I havet 

babian      tiger                kamel            hyena                        val                     säl 

krokodil          gibbonapa                elefant          skallerorm                delfin                pingvin 

papegoja        tukan                panter           lejon                          mås                   björn          

 

 

 

 

Omgång 5    Omgång 6 

 

björn               ko           bi häst 

gök           papegoja    ko tukan 

tiger             kalkon   vildsvin katt 

katt              babian   hund gibbonapa 

varg uggla   hyena lejon 

panter mås   babian varg 

kråka elefant   pingvin groda 

hyena tukan   papegoja uggla 

får delfin   delfin björn 

säl bi   räv kråka 

groda kamel   skallerorm kamel 

anka vildsvin   val gök 

krokodil häst   får tiger 

pingvin  gibbonapa   rådjur tupp 

skallerorm duva   kalkon mås 

rådjur val   säl panter 

hund tupp   anka krokodil 

lejon räv   elefant duva 

 


