
Vejledning til

Sprogkuffert
Bondegårdsdyr
- Velegnet til børn fra 2 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:

• Tal med de største børn om navne på dyrenes køn og 
’børnenavne’; fx. hunhesten er en hoppe, hanhesten 
er en hingst og ungen er et føl.

• Byg bondegården og leg med dyrene. Tal med bar-
net om, hvad der foregår på en bondegård: Køerne 
bliver malket, hønsene lægger æg osv.

• Download app’en ’Hvad siger grisen...’ (se bagsiden) 
og snak om de forskellige dyrelyde.

• Læg kortene op, og snak om hvilke dyr, der hører til 
på en bondegård, og hvilke der ikke gør.

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.



Bondegårdsdyr
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

Hvad siger grisen og andre bondegårdsdyr - 1+ år
I ROSINANTE&COs række af interaktive ”tryk, lyt & lær”-apps, kan børn se bil-
leder af dyrene og høre deres lyde. Slå oplæsning til - og dit barn vil også få nyttig 
viden om alle dyrene. App’en omhandler følgende dyr: ko, gris, hest, får, ged, 
høne, hane, kylling, gås, kanin, kalkun, struds, hund, kat, mus, flue.

Indholdsliste for sprogkufferten
• En bog
• Et byggesæt til bygning af et hus
• Kort med dyrefoto
• To puslespil:  

Gris: 12 brikker. And: 9 brikker 
• Handske med 5 fingerdukker
• Pose med bondegårdsdyr

Nighty Night! - 1+ år
Det er blevet nat, men dyrene på bondegården sover ikke endnu. Hjælp dyrene 
med at falde i søvn ved at slukke lyset. En hyggelig og enkel bondegårdsapp for 
de mindste. 

Bondegårddsjov - 1+ år
Et simpelt spil til de små. Tryk på et dyr og lyt til dets lyd, hør hvordan navnet ud-
tales og se hvordan det reagerer. Inkluderer dansk, engelsk og kinesisk udtale.
Udforsk landskabet. Måske er det ikke kun dyrene, der har en lyd? 

Alma & Anker besøger den Lille Landsbygård med dyr - 2-5 år
Alma & Anker besøger Den Lille Landsbygård. På gården kan du fx. give hesten mad, 
klippe får og samle en traktor. Brug appen som udgangspunkt til at snakke om mad, 
dyr og livet på en gård. Der er ingen tekst eller in-app køb.


