
Vejledning til

Sprogkuffert
Hospital
- Velegnet til børn fra 4 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 puslespillet af enten drengen eller pigen og fortæl 

barnet lidt om kroppen. Lad barnet pege på sin egen 

arm, albue, fod m.m.

• Læs og kig i bogen ”Camilla og klovnefar på sygehus” 

– og tal om, hvad de forskellige lægeinstrumenter på 

billederne bruges til.

• Lad barnet lege med Playmobil-ambulancen og tal om, 

hvorfor ambulancen sommetider kører med udrykning.

• Leg med alle Playmobil-figurerne sammen med barnet – 

og tal om, hvad de forskellige mennesker på et hospital 

laver (Læge, sygeplejerske, portør, ambulanceredder)

• Hvis barnet har været med på hospitalsbesøg eller selv 

skal indlægges, så brug figurerne til at tale om det.

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.



Hospital
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

Indholdsliste
• Tre bøger
• To puslespil - dreng og pige
• En Playmobil-ambulance
• Otte Playmobil-figurer (5 voksne, 1 barn + 1 baby)
• Div. Playmobil-ting. I alt 
• Pose med bondegårdsdyr

Menneskets krop - 4-8+ år
Den menneskelige krop er et indlæringsspil til nysgerrige børn. Børnene kan 
opdage skelettet, musklerne, nerve-, kredsløbs-, åndedræts- og fordøjelsessy-
stemerne. Fra knogler til hjernen, cellerne og blodårerne kan børnene opdage, 
hvad vi består af og hvordan vi fungerer. Kun til iPad og iPhone.

Toca Doctor - 2-5+ år 
Lad dine børn være læge for en dag. Undersøg en patient og løs opgaver og mini
spil, der finder sted i den menneskelige krop. Fine illustrationer og sjove lyde 
hjælper dine børn gennem 5 forskellige aktiviteter.

Dr. Panda Hospital  - 2-5+ år 
Hjælp Dr. Panda med at tage sig af dyrene på Dr. Panda Hospital. Mål blodtryk, an-
vend salve, juster knoglebrud, hent slugte genstande, giv indsprøjtninger, kurer mave, 
øjne, ører, mund og tænder. Gør rent på hospitalet, åben et vindue eller tænd for 
radioen for at gøre dyrene glade, tilfredse og behageligt tilpas!


