
Vejledning til

Sprogkuffert
Mig selv - kroppen
- Velegnet til børn fra 3 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:
• Tril den noprede bold på barnets arme og ryg, så det 

kan føle sig selv – og får en fornemmelse af, at der 
også er ”noget” bagpå, selv om det ikke selv kan se 
det.

• Mål barnets højde med Peter Plys målebåndet.
• Lad barnet kigge i spejlet og pege på næse, mund, 

øjne osv. 
• Brug spillet ’Kropsdele’ - se vedlagt vejledning
• Åbn øverste lag af ’Woodkins Kirsty’ og giv hende tøj 

på. Vælg forskellige ansigtsudtryk og snak om hvad 
de betyder.

• Brug dukken til at snakke ud fra. fx. Hvor sidder ma-
ven? Hvor mange fingre har dukken? osv.

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.



Mig selv - kroppen
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
• 3 bøger
• Bold
• Spejl
• Spil Kropsdele, 40 kort
• Målebånd
• Puslespil i lag
• Dukke

Menneskets Krop - 4+ år
Gå på opdagelse i en arbejdende model af kroppen. Alle dele er animerede og 
interaktive: Hjertet slår, maven bobler, lungerne ånder, huden føler og øjnene ser. 
Udviklet til børn fra og med 4 år, så de kan opdage hvad vi er lavet af og hvordan vi 
fungerer. 

Hvad kan kroppen? - 4+ år
App`en indholder ideer og inspiration til motorik og kropslige aktiviteter med 
børn. Øvelserne er velegnede til fin- og grovmotorisk træning og styrketræning. 
Gennem bevægelse og leg får børnene en grundlæggende læring om kroppens 
funktioner.

Rend og hop med Ida - ½-3 år
Med app’en har du altid motoriske øvelser lige ved hånden. Er du i tvivl om en 
øvelse eller har du brug for nye ideer til at træne bestemte reflekser og færdig-
heder, så er app’en det oplagte sted at hente inspiration. App’en indeholder over 
40 videoer med sjove og udfordrende motoriske øvelser udført af børn i alders-
gruppen. Rend og hop med Ida er udviklet af KFUMs Idrætsforbund og Danmarks 
Idrætsforbund.


