
Vejledning til

Sprogkuffert
Begreber
- Velegnet til børn fra 3 år

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:

• Læg de tre elefanter i stofposen og lad barnet føle 
sig frem til den elefant, som du beder om - f.eks. den 
store. Brug elefanterne til at snakke om størrelses-
begrebet.

• Sæt elefanterne forskellige steder i rummet, fx. 
under bordet, ved siden af koppen, oppe på reolen og 
lad barnet finde dem.

• Spil billedlotteri med fiskespillet. Tal om mønstre - 
ternet, stribet, prikket osv.

• Spil spillet ’Modsætninger’ og find også modsætnin-
ger i jeres egen hverdag, fx. koldt/varmt, høj/lav. 
 
Husk også at være åben for, hvordan barnet har lyst 
til at bruge kuffertens indhold. 
 
Vigtigst af alt: Snak snak snak!

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

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



Begreber
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

Imagistory - 4 år +
Imagistory, der egentlig er lavet til skoler, er en fortælle-app i billeder og uden 
skrevne ord. Man vælger en historie, får taget et billede, og så optager barnet sin 
stemme for hver side, i takt med at man finder på historien. Bagefter kan histo-
rien enten deles eller høres. Appen er god til at udvikle sproget, og man bruger 
fantasien til at bygge fortællingen op. Der følger to gratis bøger med, og flere kan 
tilkøbes. 

Grib begrebet - 4 år +
Grib begrebet er et enkelt spil, der giver mulighed for at konstruere fire forskel-
lige begreber og sætte billeder på begreberne - enten via internettet eller iPa-
dens kamera. Øvelsen består efterfølgende i at kæde begreberne sammen med 
billederne. Børnene kan selv være med til at konstruere opgaverne, så app’en er 
velegnet til en børnegruppe, men kan også bruges barn/voksen. 

Indholdsliste
• To bøger
• Billedlotteri med mønstrede fisk
• Tre elefanter i forskellig størrelse
• Spil med træbrikker - ”Ovenover, nedenunder” + vejledning
• Kortspil - ”Modsætninger”


