
FiskaspælFiskaspæl
- eitt spæl við sjálvljóðum og hjáljóðum 

Hetta fi skaspælið kann spælast upp á ymsar mátar. Eru børnini við at læra 
bókstavirnar í 1. fl okki, kunnu tey t.d. siga, hvussu bókstavurin eitur, sum 
tey koma á. Tá ið tey eru komin nakað longri, kunnu tey siga, um bókstavurin 
er sjálvljóð ella hjáljóð. 

Eisini ber til at gera spurningar til spælið, t.d. kann spælarin
siga eitt navnorð ella sagnorð við bókstavinum í.

4 ymisk ørk eru. Tvey tey fyrstu hava ikki bókstavir, og ætlanin er, 
at børnini skriva bókstavaraðið inn í fi skarnar (ikki hávin), antin við 
svørtum ella reyðum (sjálvljóð) og bláum (hjáljóð). 

Á hinum báðum ørkunum eru bókstavirnir skrivaðir inn í fi skarnar. Á
øðrum eru sjálvljóðini skrivað við reyðum og hjáljóðini við bláum, á 
hinum eru bókstavirnir skrivaðir við svørtum.
     Hugsanin er, at børnini í spæli læra sjálvljóðini og hjáljóðini. 

Spælireglur
Fleiri spælarar kunnu spæla saman. Hvør spælari hevur ein lut at fl yta við. 
Ein terningur verður nýttur at ringla við. 

Ein spælari ringlar og fl ytur fram, sum terningurin vísir. Fiskurin, sum hann fl ytur á, 
sigur, hvar hann so skal fara, longri fram ella aftur. Tá spælarin hevur fl utt seinnu ferðina,
verður hann standandi á hesum fi skinum, og næsti spælari ringlar. Ringlar ein spælari á 
hávin, fer hann aftur til byrjan.

Tað eru tveir gulir fi skar (sjálvljóð), og kemur tú á ein teirra, skalt tú 
fl yta á hin, antin fram ella aftur. Eisini eru tveir grønir fi skar (hjáljóð), 
og reglan er tann sama. 

Umframt teir gulu fi skarnar eru tvey sløg av fi skum við sjálvljóðum, hesir eru reyðir 
og appilsingulir. Kemur tú á ein teirra, skalt tú fl yta fram ella aftur til næsta sjálvljóð.

Somuleiðis eru tvey sløg av fi skum við hjáljóðum, har reglurnar eru tær somu.

Ringlar ein spælari á hávin, má hann byrja av nýggjum.

Spælið kann prentast í A4 ella A3 stødd.
! Spælið er úr Lær teg at stava 2 (er eitt sindur broytt).
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