Diskriminationsøvelser
Læreren uddeler svararket til eleverne. Læreren læser ordet højt, og eleven lytter og bestemmer, hvilken lyd ordet begynder med og sætter kryds i den rigtige spalte.
•	Det gør ikke noget, at nogle af ordene ikke indgår i niveauet, for det handler bare om at
høre den første eller den sidste lyd i ordet.
•	Læreren læser ordet, eleven kan evt. gentage ordet og sætter så sit kryds.
•	Man kan evt. rette opgaven sammen ved tavlen.  
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/ð/ eller /θ/ som i
this thumb (A.1.)

/ʃ/ som i shoe eller
/ʧ/ som i church (A.1.)

/ʃ/ som i shoe eller
/ʧ/ som i church (A.1.)

Initiallyd /ð/ eller /θ/
1. this
2. thumb
3. that
4. then
5. thing
6. the
7. think
8. these
9. there
10. thin
11. thick
12. they
13. them
14. those
15. thief

Initiallyd /ʃ/ eller /ʧ/?
1. ship
2. chip
3. shift
4. chin
5. choose
6. shame
7. chap
8. chop
9. chance
10. shine
11. China
12. shoe
13. chat
14. chapel
15. shampoo

Initiallyd /ʃ/ eller /ʧ/?
1. shade (skygge)
2. shame (skam)
3.	chafe
(gnaver, fx skoen)
4.	shabby
(lurvet, afdanket)
5. shovel (skovl)
6. chapel (kapel)
7. churn (at kærne)
8. shush (tys!)
9. choke (kvæle)
10. shell (skal)
11. shy (genert)
12. chop (hake)
13. choose (vælge)
14. shimmer (flimren)
15. cheeky (fræk)

Finallyd /ʃ/ eller /ʧ/?
1. 	fish
2. dish
3. which
4. much
5. match
6. church
7. rich
8. lash
9. posh
10. lunch
11. brush
12. rubbish
13. splash
14. bench
15. fresh

Finallyd /ʃ/ eller /ʧ/?
1. trench (grøft)
2. trash (affald.
3. posh (smart, flot)
4. branch (gren)
5. brush (børste)
6. rubbish (affald)
7. splash (sprøjt)
8. porch (forhal)
9. crash (brag)
10. arch (bue)
11. boyish (drenget)
12. hush (stille!)
13. ash (aske)
14. beach (strand)
15. squash
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/v/ som i van og
/w/ som i window (A.1.)

/j/ som i yellow og
/dj/ som i jeans (A.1.)

Initiallyd /v/ eller /w/
1. van
2. window
3. win
4. wall
5. vanilla
6. winter
7. vest
8. west
9. villa
10. wings
11. ventilate
12. valley
13. word
14. welcome
15. very

Initiallyd /j/ eller /dj/
1. yellow
2. jeans
3. yet
4. jet
5. Jim
6. young
7. yesterday
8. just
9. yoga
10. junior
11. jingle
12. joker
13. yell
14. jungle
15. you

Initiallyd /v/ eller /w/
1. vacation (ferie)
2. vein (blodåre)
3. worm (orm)
4. wonder (undre sig)
5. vinegar (eddike)
6. ventilate (ventilere)
7. wage (løn)
8. vole (markmus)
9. wealth (rigdom)
10. vulture (en grib)
11. widow (enke)
12. welter (at vælte)
13. vacant (ledig)
14. valid (gyldig)
15. whale (hval)

Initiallyd /j/ eller /dj/
1. yap (at bjæffe)
2. jag ( en spids)
3. yodel (at jodle)
4. judge (dommer)
5. yolk (æggeblomme)
6. yarn (garn)
7. jab (støde)
8. jeer (at håne)
9. jib (at stejle)
10. jelly (gelé)
11. jug (en kande)
12. yell (hyle)
13. join (forbinde)
14. jigsaw (puslespil)
15. yawn (gabe)
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