
Vejledning til

Sprogkuffert
Cirkus
- Velegnet til børn fra 3 år

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

Forslag til aktiviteter:

• Læs bøgerne og snak om, hvad man laver i et cirkus
• Lad dig inspirere af legene i Grete Graneruds bog, og 

lyt til CD’en
• Lad barnet/børnene klæde sig ud og opføre en cirkus-

forestilling
• Brug træfigurerne til at lege bordcirkus
• Gem kaninen i det hemmelige rum i hatten og tryl 

den frem igen

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.



Cirkus
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

Nighty Night Circus - 2-4 år
Det er blevet nat, men dyrene i cirkus sover ikke endnu. Hjælp dyrene med at falde 
i søvn ved at slukke lyset. Inden de falder i søvn, har de hver nogle cirkuskunster at 
vise frem. En hyggelig og enkel app for de mindste.

Indholdsliste
• To bøger
• En CD
• Cirkusfigurer i trækasse
• Udklædningstøj: Tylskørt, tryllekunstnersæt med kanin og hat
• Mikrofon og to tryllestave   


