
Vejledning til

Sprogkuffert
Alfabetet
- Velegnet til børn fra 4 år og op

Hvordan sprogkufferten skal bruges, er helt op til dig og 
dit barn. Gennemgå sprogkufferten sammen med bar-
net og se materialerne igennem. Måske får I sammen 
nogle gode idéer til, hvordan kufferten kan bruges.

Forslag til aktiviteter:

• Læs bøgerne og tal om lydene til de enkelte bogstaver

• Tal om alfabetet – og brug ’Memory-spillet’ til at genkende 

de forskellige bogstaver

• Lad barnet lave et flot billede med bogstaver – brug evt. den 

vedlagt skabelon

• Find træbogstaver der passer til Halfdans ABC

• Find de bogstaver der bruges til barnets navn, læg bogsta-

verne i stofposen og lad barnet føle sig frem til et bestemt 

bogstav

• Læg bogstaverne fra posen op i alfabetisk rækkefølge eller 

brug bogstaverne til at danne ord 
 

Husk også at være åben for, hvordan barnet har lyst til at 

bruge kuffertens indhold. Vigtigst af alt: Snak snak snak!

 Tak for hjælpen!
Tak fordi du lægger alle tingene pænt tilbage i kufferten,  så den er klar til det næste barn.

Leg sproget ind

Når du og dit barn leger med 
tingene i kufferten, udvikles dit 
barns sprog. Tingene i kufferten 
er tilrettelagt sådan, at du og dit 
barn i fællesskab leger og snak-
ker. Derved bliver dit barns sprog 
bedre. God fornøjelse! 

Bøger, legetøj og spil

Alle sprogkufferter indeholder 
ting, der taler til alle sanser:
bøger, legetøj, spil og cd’er mm. 
På biblioteket finder du også 
andre materialer, der kan stimu-
lere dit barns sprog. Spørg på 
biblioteket.

Kufferter med andre emner

Du kan låne mange andre 
sprogkufferter med forskellige 
emner. Du kan finde en samlet 
oversigt over kufferterne og deres 
indhold på vores hjemmeside 
www.hvidovrebib.dk



Alfabetet
Søg efter app’en, der hvor du plejer at købe apps. Vi kan ikke garantere at de foreslåede 
apps findes til alle typer tablets. Nogle af dem er gratis, andre ikke.

Gode apps

Pixeline - Bogstavjunglen - 6-8+ år
Den gamle vismand Alfabeticus har brug for hjælp til at få fat på alle bogstavdyrene, 
som er sluppet løs i junglen. Pixeline får den tomme alfabetbog og skal nu løse spæn-
dende opgaver og kæmpe mod bogstavdyrene for at få dem tilbage i bogen.
Opgaverne handler blandt andet om: stavning, bøjning af ord og bogstavernes lyde.

Bogga Alfabet dansk - 3-7+ år
Med Bogga Alfabet kan børn udforske det danske alfabet og farvelægge store og små 
bogstaver, som derefter omdannes til køleskabsmagneter. Bogstaverne barnet skaber 
kan sammensættes til enkle ord på køleskabet. Sjovt og nemt, med fokus på det pæ-
dagogiske.

Indholdsliste
• To bøger
• Spil - Staveleg
• Skabelon med bogstaver
• Alfabet-memory
• Løse bogstaver (30 stk) i pose 

Bogstavskolen - 5+ år
Bogstavskolen er for de yngre børn, som har behov for at lære eller træne bogsta-
vernes form og skriveretning. Med app’en kan børnene lære eller få trænet deres 
skriveretning, samt lære at skrive både små og store bogstaver. Indholdet er udar-
bejdet af erfarne dansklærere.

Leo & Mona – læsesjov - 5+ år
I appen møder man børnene Leo og Mona. Gennem sjove aktiviteter leger de to 
med bogstaver, lyde og ord. Appen rummer fire forskellige aktiviteter, der alle 
gradvist bliver sværere og sværere. I appen kan man både arbejde med bogstav-
genkendelse, men også læse små sætninger. Under appens indstillinger kan man 
vælge mellem store og små bogstaver, og man kan nulstille spillet.


