
Vejledning til

Sprogkuffert
Mad
- 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:

• Læs bogen ”Mad” – og tal om sund og usund mad.
• Lad barnet lege med de forskellige madvarer.
• Gå på opdagelse i billederne i bogen ”Sjov i køkke-

net med Peddersen og Findus”
• Tal om, hvor maden kommer fra – og hent inspirati-

on i opskrifterne fra ”Sjov i køkkenet med Peddersen 
og Findus”.

• Spil spillet Slamwich (se vedlagte vejledning - fra 6 
år) eller lad barnet bygge sine egne sandwich med 
kortene. Tal om hvilke madvarer, der er på kortene.

• Spil ’Hvordan er det lavet’ ved at lægge kortene i 
den rigtige rækkefølge (se vedlagte vejledning) 
 

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.



Mad
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

Lego Duplo Food - 4-8+ år
Gør boden med LEGO® DUPLO® mad klar til at betjene kunderne! Byg og servér is-
vafler, kager og burgere til glade og sultne kunder såsom kaninen og giraffen. Pak og 
opbevar maden på de rigtige pladser, og sørg for at rydde op efter din vagt! Dette spil 
fokuserer på at gøre det sjovt for dit barn at ræsonnere sig frem til at bygge kundens 
madønsker med klare farver og ikoniske former. Alle LEGO DUPLO apps er gratis, og 
der er ingen køb i appen, ingen tredjepartsreklamer og ingen links til andre hjemmesi-
der.

Indholdsliste
• 2 bøger
• Legemad
• Spil - Slamwich + vejledning
• Spil - Hvordan er det lavet? + vejledning

Toca Tea Party - 3-5 år
Inviter dine venner til en teselskab omkring din iPad! Dæk bordet, vælg dine favorit 
kager og småkager, servér te og du er klar til at feste! Du skal blot spise og drikke med 
din finger! Med Toca Tea Party, kan du lege sammen med dine børn på en måde, der 
stimulerer deres fantasi. Der er ingen vindere eller tabere i Toca Tea Party - alle har det 
sjovt! Hvis én af   dine gæster ved et uheld spilder nogle te - så fortvivl ikke! Der er mas-
ser af servietter til dig, så du kan tørre det op, og der er altid mere te til en opfyldning.

KidCook - 5-10 år
KidCook er en sjov og pædagogisk app, hvor børn kan lære at lave mad på en ny og 
kreativ måde. Udover at blive mere fortrolig i et køkken og få færdigheder inden for 
madlavning, er der i app’en også fokus på en struktureret fremgangsmåde, indlæring 
af øje-håndkooordination og læsning. KidCook henvender sig primært til børn i alde-
ren 4-10 år og deres forældre.

GoCook - 6+ år
En kokkeskole-app med metodefilm, fotos og forklaringer på alt, hvad du skal bruge 
af råvarer og redskaber for at komme i gang i køkkenet. Over 250 overskuelige trin-
for-trin opskrifter med fotoillustrationer, mulighed for at tilpasse opskrifterne til 2, 4 
eller 6 personer og køkkenure, der holder styr på tiden for dig.Gocook er en gratis app 
fra Coop. Opskrifterne kommer fra gocook.dk.


