
Vejledning til

Sprogkuffert
Hvad er klokken?
- Velegnet til børn fra 5 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:

• Lad barnet stille ugle-uret efter brikkerne fra ur-
lottospillet

• Brug stemplet og tegn visere på. Snak om minutter, 
kvarter, timer osv.

• Snak om forskellige måder at måle tiden på. (Kan 
illustreres med Timeglas / ugle-ur / ægge-ur)

• Spil Rasmus Klump-spillet Hvad er klokken
• Kig på de ure, I selv har derhjemme og  sammenlign 

dem med de forskellige ure fra ”Klokken tolv er jeg 
en trold”

• Snak med barnet om, hvad man laver på forskellige 
tidspunkter af døgnet, fx sengetid, hvornår man spi-
ser eller hvornår man står op. Brug evt ugle-uret. 
 

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.



Hvad er klokken?
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

Lær klokken med Miniklub - 5-8+ år
I ’Lær Klokken med Miniklub’ møder dit barn de skøre tidskrabber, som holder til ved 
det store sunkne ur. Sammen med lærerinden Marina skal dit barn lære om klokken 
med timer, kvarterer og minutter. I appen øver dit barn sig i at stille urets visere på det 
rigtige klokkkeslæt og lærer om timer, kvarterer og minutter. Det er sjovt og lærerigt 
at dreje på urets visere og opdage, hvordan timer og minutter hænger sammen.  

Indholdsliste
• 2 bøger
• Timeglas
• Ur-lotto
• Ugle-ur
• Stempel + stempelpude
• Ægge-ur

Lær klokken - 5-8+ år
Lær Klokken er et spil, som lærer dit barn, hvordan man aflæser et ur. På ægte søulk-
manér lærer barnet om klokken via fortællingen om Kaptajnen Jonathans ur, som er 
gået i stykker. Første gang appen bruges kan (bør) man se en lille film. Her forklares 
der på bedste vis om klokken. Om timer, minutter og digitaluret. Herefter lærer bar-
net om klokken gennem forskellige opgaver. 


