
Fiskespil 

  

Formål: At styrke kendskabet til noder og pausers værdier i forhold til hinanden samt repetere 
navnene på node- og pauseværdierne. 
Antal deltagere: 2-30 elever. 
Materialer: Spillekort med noder og pauser, Magiske Noder, Magisk Stav og Node- og Pauseplakat. 
  

Introduktion: Læreren placerer Node- og Pauseplakaten i gruppens midte og fordeler herefter 

spillekort med noder og pauser rundt om plakaten.  

I løbet af spillet får eleverne - eventuelt med støtte fra læreren - lagt de rette værdier (Magiske 

Noder) på plakaten: 

  

- Sekstendelsværdier (1 hvidt felt) = 1 Magisk Node 

- Ottendedelsværdier (2 hvide felter) = 2 Magiske Noder 

- Punkteret ottendedelsværdier (3 hvide felter) = 3 Magiske Noder 

- Fjerdedelsværdier (4 hvide felter) = 4 Magiske Noder 

 

  

Spillets 1. del handler om at anbringe Magiske Noder på spillekortene med noder og pauser. 
  

Først placeres én magisk node på plakatens sekstendedelsnode. Herefter får eleverne - på tur - lov 

til at placere én Magisk Node på spillekortene med en sekstendelsnode. 

Når kortene med en sekstendelsnode er fundet, placeres én Magisk Node på plakatens 

sekstendedelspause. Herefter går eleverne på jagt efter spillekort med en sekstendelspause. 

 

Således fortsætter spillet, indtil alle spillekortene er dækket med et antal Magiske Noder, der 

matcher node- eller pauseværdien på det pågældende kort. 

 

  

Spillets 2. del går ud på at ”fiske” de Magiske Noder op ved hjælp af en Magisk Stav.  

På tur vælger eleverne et node- eller pausenavn. Node/-pausenavnet siges, samtidig med at den 

Magiske Stav overrækkes til sidemanden. Sidemanden må nu finde et spillekort med den 

pågældende node/pause og fiske de Magiske Noder op, som ligger på kortet. De Magiske Noder 

bliver siddende på den Magiske stav, mens staven sendes videre sammen med ”en ny besked”. 

Hvis modtageren af den Magiske Stav ikke ved, hvilken node/pause ”beskeden” omhandler, sender 

vedkommende blot ”beskeden” og den Magiske Stav videre i rundkredsen. 

  



 


