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Forord 

I efteråret 20.11 var 111 pædagoger fra dagtilbud i Slagelse Kommune på kursus i Sprogpakken udbudt af Socialministeriet. Sprogpakken bygger 
på den nyeste forskning om børns sprogtilegnelse, og målet med kurserne var at kvalificere sprogarbejdet på 3-6 års området i kommunerne.  
Pædagogerne har her tilegnet sig forskningsbaseret viden om børns sproglige udvikling, fået inspiration til at etablere sprogunderstøttende 
læringsmiljøer samt arbejdet med målrettede pædagogiske indsatser ud fra børnenes behov. 

På baggrund af Slagelse Kommunes deltagelse i Partnerskab om Ungestrategier blev Center for Dagtilbud og Kultur og Center for Børn, Unge 
og Familie i 2011 opfordret til at udarbejde en interessetilkendegivelse til kommende projekter omkring styrket tidlig indsats for flersprogede 
småbørn og deres familier under SATS-puljen.  Nordbycentret og Sundhedstjenestens interessetilkendegivelse blev godkendt i efteråret 2011, 
hvorefter den endelige projektbeskrivelse for "Sikker Start i Dagtilbud – Ernæring, sprogudvikling og samarbejde i den tidlige indsats overfor 
flersprogede småbørn i udsatte familier" blev indsendt.  Da projektet blev godkendt i november 2012, blev Nordbycentret tildelt projektmidler i en 
3-årig periode fra 2012-2015. 

I projektet samarbejder dagplejere, dagplejepædagoger, sundhedsplejersker, sprogpædagoger og medarbejdere i vuggestuer med udvalgte 
familier og med hinanden.
Projektets overordnede mål er at give forældrene redskaber og metoder til at støtte deres børns trivsel, sundhed og læring samt at kvalificere og 
koordinere de professionelles samarbejde omkring disse familier ved at fremme tidlig opsporing og det udviklende forældresamarbejde.
Derfor er et af projektets ambitioner at udbrede og målrette indholdet fra Sprogpakkekurserne til 0-3 års området med særligt fokus på 
flersprogede familier og børn.
Publikationen ”Hej med dig – Sprog og Leg” er et inspirationsmateriale til den daglige sprogstimulering, som består af konkrete forslag til:

• Udvikling af sprogstimulerende læringsmiljøer 
• Strukturerede pædagogiske lege og aktiviteter målrettet børns sproglige udvikling som bl.a. dialogisk læsning og temabaseret arbejde
• Understøttende sprogstrategier til at arbejde med sprog i alle aktiviteter
• Evaluering af småbørns sproglige fremskridt
• Forældresamarbejde

Inspirationskilde til "Hej med dig - Sprog og Leg" er Holstebro Kommunes "Minisprogpakken" fra 2012.

”Hej med dig – Sprog og Leg” har fået lige præcis dette navn, fordi sprogudviklingen hænger sammen med barnets leg og nysgerrighed overfor 
omgivelserne. Sprog skal være forbundet med glæde og leg, og derfor er alle forslagene i publikationen lige fra, hvordan du 
laver små sprogundersøgelser gennem reflekterende spørgsmål til, hvordan du laver dialogisk læsning lavet med udgangspunkt i, 
at det skal være sjovt at lære sprog.

Publikationen er udviklet til brug i de deltagende dagplejehjem og vuggestuer, men kan anvendes af alle med interesse 
for børns sproglige udvikling. 

Styregruppen, projektlederen og projektgruppen ønsker dig god fornøjelse med materialet!
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Indledning

De første 3 år af et menneskes liv er de år, hvor der forholdsvis læres mest. Sproget er fundamentet for udvikling af redskaber til at sortere 
i omverdenens indtryk og for sociale kompetencer, som igen er afgørende for, at barnet kan føle sig som en del af de fællesskaber, barnet 
bevæger sig ind og ud af i hverdagen fx i leg, i dagtilbud og skole og i familien. Barnets chancer for at opnå gode læse- og skrive-færdigheder 
grundlægges her, og jo bedre sprogbruger barnet er, desto bedre forudsætninger for på sigt at få en uddannelse og et arbejde.

Indenfor den moderne sprogforskning er der derfor stor bevågenhed omkring tidlig sprogindsats for alle børn. Internationale forskere taler 
endda om, at den langsigtede effekt af en tidlig sprogindsats påviser, at der bør investeres massivt i indsatser for de yngste aldersgrupper.

 

(Kilde: Cunha og Hecman: “Interpreting the Evidence of Life-Cycle Skoll Formation”, 

IZA Discussion Paper Series, No. 15.7.5., Institute for the Study of Labour, Bonn, 

Germany 20.0.5..)

Fordi barnets tidlige sprogudvikling er vigtigt for barnets fremtidsmuligheder, er der grobund for, at det pædagogiske personale samtænker alle 
pædagogiske indsatser og aktiviteter med sproget, således at sproget hele tiden anvendes og udvikles bevidst. 
Derfor er ”Hej med dig Sprog og Leg” delt op i:

• En teoretisk del, der giver dig viden omkring sprogudvikling og forskning på området. 
• En praktisk del, der giver dig ideer og redskaber til at arbejde med barnets sprog.
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ABC
Om at lære sprog

Sprog er et komplekst fænomen. Det er grundlæggende et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De fleste forskere er enige om, at børn 
fødes med en generel kognitiv evne til at lære sprog, som betyder, at de lige såvel kan lære dansk som kinesisk eller arabisk. Det er straks 
vanskeligere at forklare, hvordan barnet lærer det enkelte sprog.  Barnet skal både lære sprogets lydsystem, alle de enkelte ord, den avancerede 
grammatik og kulturelle regler for kommunikation og sprogbrug.

Sprogpakken og “Hej med dig – Sprog og Leg" læner sig op af sprogforskeren Tomasello. Ifølge Tomasello lærer børn at genkende mønstre i 
sproget for at tilegne sig skabeloner, dvs. flere ord der læres samlet og mere eller mindre udenad fx “Tak for mad”, 
(Jeg vil) “have det” eller “Hvad er det?”. Efterhånden lærer børn at bruge den faste vending mere frit, så de fx kan sætte forskellige udsagnsord 
ind i sætningen/skabelonen: “Jeg ___ dig”. Barnet kan fx sige: “Jeg skubber dig” eller “Jeg kildrer dig” eller “Jeg elsker dig”. Pointen er, at børn 
går fra at forstå en fast vending som en større meningskonstruktion til at opløse den i mindre dele. Disse dele bliver til en fleksibel skabelon, som 
barnet kan bruge til at skabe nye variationer og derfra til at lære mere komplekse sætninger. 

Med andre ord lærer børn sprog ved at genkende mening som en helhed og dernæst som mønstre, som kan varieres og opløses i mindre dele 
(segmentering). Børn går dermed fra helheder til dele og så fra dele til at skabe nye, større og mere komplekse helheder. 
I denne proces er det barnet, som aktivt skaber skabeloner.

Det lille barn har en medfødt evne til at lære sprog, men udviklingen er afhængig af arv og miljø. For det helt lille barn er det positive samspil 
med forældrene og andre omsorgspersoner grundlaget for en harmonisk udvikling. Barnets første udtryk er øjenkontakt og kropssprog, fx smil 
og skrig. Udvikling af sprog og evnen til at kommunikere forudsætter, at barnet får mange erfaringer med at deltage i samspil. Når barnet får 
respons på sit udspil, er det klar til at give tilbage, og en form for dialog/turtagning er begyndt. I løbet af det første leveår udvikles de 
forudsætninger, som den sproglige udvikling bygger på. Det er afgørende, at man får et godt samarbejde mellem hjem og dagtilbud vedrørende 
tidlig sprogtilegnelse, således at omsorgspersonerne omkring barnet kan støtte og igangsætte en positiv og solid sprogudvikling. Børn har brug 
for at møde et rigt sprogmiljø med stor sproglig variation og mangfoldighed for at kunne få det sproglige input og det sproglige samspil, der skal 
til for at de kan lære sprog. Det er derfor afgørende, at såvel det pædagogiske personale som forældrene og andre voksne giver sig god tid til 
at tale med børnene. Børnene har brug for de voksne til at lære sprog. De kan ikke lære det af sig selv. De voksne skal desuden være tydelige i 
deres kommunikation og intention, ellers kan børnene ikke afkode meningen med det, de voksne siger. Endelig skal de voksne give 
børnene mulighed for at udlede mønstre og lave skabeloner — eksperimentere med sproget. Dette stiller krav til, at børnene oplever 
meget sprog i hverdagen, både igennem de voksne, som skal bruge sproget på en rig og varieret måde, og ved at børnene får 
mulighed for at prøve deres sproglige kunnen af.

(Kilde: Servicestyrelsen: Teorier om sprogtilegnelse. 20.11. www.sprogpakken.dk.) 3
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Børn der lærer flere sprog
Nogle børn er født i familier, hvor en eller begge forældre taler et andet sprog end dansk. I Danmark kalder vi ofte disse børn tosprogede. Det er 
dog ikke altid, at disse børn faktisk er tosprogede, for måske taler og forstår barnet både det sprog, far og mor taler indbyrdes samt det sprog, 
de taler med barnet og det sprog, der anvendes i vuggestuen. Måske forstår barnet kun det sprog, forældrene taler. Børn kan derfor være 1-, 
2- og 3-sprogede, og vi kunne derfor anvende terminologien flersprogede børn. Vi kunne også anvende terminologien majoritets- og minoritets-
sprogede børn. ”Majoritetssproget er det sprog, der tales af flest personer i et sprogområde. Det modsatte er minoritetssprog. Ex. I Danmark er 
dansk majoritetssproget og tysk og tyrkisk minoritetssprog. I Nordtyskland er tysk majoritetssprog og dansk et minoritetssprog”. 
(Kilde: Bleses, Dorthe og Anders Højen. (20.11) Når børn lærer sprog.)

Udfordringen i forhold til at definere børn ud fra deres sproglige baggrund er, at der ikke er noget sprog, der er statisk. Man er ikke ”bare” 
tosproget. Ej heller er det at være tosproget noget, man er, fordi ens familie har oprindelse i Mellemøsten eller Afrika. En pige med dansk mor og 
hollandsk far kan sagtens være tosproget. Ord blænder og former betydningerne, hvorfor tosprogethed er en sproglig kategori og ikke omhandler 
barnets sociale eller kulturelle baggrund.
At kunne sondre imellem hvordan barnet er flersproget, og hvilken betydning det har for barnets sprogtilegnelse er uhyre vigtigt for 
planlægningen af aktiviteter og for forældresamtaler.

Når begrebet tosprogethed  og flersprogethed bruges i ”Hej med dig” er det derfor i betydningen af, at barnet orienterer sig mod mindst to 
sprog i sin hverdag. Sprogforskningen giver her det pædagogiske personale noget hjælp til at få ideer til, hvordan man kan få viden om barnets 
tosprogethed:
• Førstesproget er det sprog, man lærer først, hvis man da ikke lærer 2 sprog på samme tid.
• Andetsprog læres efter, eller imens man lærer førstesproget.
• Tosprogede betegnes simultant tosprogede, hvis de begynder at lære begge sprog fra spæde, typisk fordi forældrene taler hver deres sprog 

til barnet. Hvis børn først begynder at lære ét sprog og senere begynder at lære et andet, kaldes de sekventielt tosprogede. Endvidere er 
det vigtigt at være bevidst om, hvordan barnet i starten kan være dominant i fx førstesproget og senere i fx andetsproget. Immigrantbørn er 
typisk dominante i førstesproget fx kurdisk, men ender med at være dominante i andetsproget, hvis det er majoritetssproget, fx dansk.  
Et barn med forældre, der er født og opvokset i Danmark, kan være dominante i førstesproget dansk og kan efter længere udlandsrejser blive 
dominante i andetsproget.
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Børn, der har lært dansk fra fødslen, vil alt andet lige være mere aldersvarende i deres udvikling af dansk end børn, der lærer dansk senere fx i 
daginstitutionen. Det betyder, at man ikke kan måle denne gruppe tosprogede børns sprogudvikling ud fra en et-sprogsnorm. Børnene vil lære 
sproget med forsinkelse. Dog er det værd at bemærke, at tilegnelse af flere sprog har kognitive og sproglige fordele for barnet.
 
Tosprogede børn lærer samlet set mere sprog og mere om sprog end etsprogede. Flersprogede har adgang til viden om minimum to sproglige 
systemer og dermed en naturlig tilgang til at anskue sproget fra et metasprogligt perspektiv. Flersprogede kan sammenligne sætningsstruktur, 
bøjningsformer, skriftsprog, udtale m.m. på begge sprog og kan dermed nemmere forstå et sprog som et system, der skal læres. 
(Kilde: Servicestyrelsen: Sprogtilegnelsesteorier, Sprogtilegnelse i teori og praksis - Hvordan lærer børn sprog. 2011. www.sprogpakken.dk.)

Ordforråd 
Tosprogedes ordforråd er typisk fordelt på fx to sprog således, at den tosprogede ikke har ord for alle begreber på begge sprog, men har nogle på 
det ene sprog, andre på det andet og nogle på begge sprog. Fordelingen af ordene er påvirket af, hvilken sammenhæng de kendes fra og 
bruges i. Fx kan tosprogede have flere ord for genstande, som hører til i hjemmet på førstesproget end på dansk. Omvendt vil der være ord, den 
tosprogede kender på dansk, men ikke på førstesproget, fordi de kun optræder i en sammenhæng, hvor der tales dansk.
Eksempelvis findes ordet "rugbrød" ikke på tyrkisk. Et andet eksempel er ordet "pædagog", som på tyrkisk oversættes til "lærer" eller "tante".
(Kilde: Servicestyrelsen: Teorier om sprogtilegnelse. 20.11. www.sprogpakken.dk.)
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Gode spørgsmål at stille ved opstart af et nyt barn i dagpleje og vuggestue 

Udled om barnet er flersproget og på hvilken måde: 
• Hvilke sprog taler far og mor med barnet og hvordan (almindelig samtale, 

højtlæsning etc.)? 
• Hvilke sprog taler familiens øvrige børn og omgangskreds? 
• Hvordan ser skriftsproget ud på familiens førstesprog? 
• Ideer til hvordan forældre og den fagprofessionelle kommunikerer i hverdagen. 
• Hvordan oplever mor og far, barnets kommunikation – udtale, peger mv.  
• Hvornår bruger barnet det ene eller andet sprog (særlige situationer fx ved 

sovetid, trøst etc.  
• Hører barnet dansk i hjemmet? 

 
Generelt bør forældre tale med barnet på det sprog, hvor de selv udtrykker sig nuanceret 
og kan tale om følelser på. 

 
 



Tema: Krop og følelser
  
Kroppens sprog
Psykologen Albert Mehrabian fandt ved forsøg ud af, at den nonverbale kommunikation har den største betydning for, hvordan vi opfatter andre. 
Han er kendt for 7-38-55 reglen: vores opfattelse af andre og troværdigheden af det, de siger, afgøres af deres ord (7 %), betoning (38 %) og 
kropssprog (5.5. %). Reglen er dog langt fra ufravigelig. (Kilde: Mehrabian, Albert (197.1). Silent Messages. Oxford: England Wadsworth.)

Non-verbal kommunikation eller kropssprog er en form for ordløs kommunikation og består af sammensætningen af kropsholdning, 
ansigtsudtryk, øjenbevægelser og gestus. Kropssproget fortolkes ubevidst af alle med undtagelse af autister. Ordet "kropssprog" blev opfundet 
af den australske sælger, forfatter og marketingsekspert Allan Pease i begyndelsen af 197.0.'erne. Kropssprog er altså en del af det sprog, der 
mere eller mindre bevidst udtrykkes med vores krop og ansigtsudtryk. Kropssproget udtrykker vores indre tanker, og hvad vi synes om vores 
omgivelser og de mennesker, vi er sammen med.

Kropssproget registreres af alle, men tillægges ikke nok betydning. Vi bruger ikke bevidst det, vi ser. Med ord forsøger vi i visse situationer at 
skjule det, der menes i virkeligheden, men vi glemmer, at vi ikke kan snyde børn! Børn er eksperter i at aflæse kropssprog!

Børn reagerer på kropssproget, fordi de oplever verden per intuition. Kropssproget er bevægelser af arme og ben, holdning af kroppen, måden 
at sidde på, ansigtsudtryk, gangart og øjenbevægelser, almindelige små gestus, som fx at røre ved sit hår, sin næse og så videre.

Når kropssproget skal fortolkes, skal det være i sammenhæng med det, den anden siger, for ellers kan der meget let opstå misforståelser. 
Det er helheden, der skal vurderes. Flere elementer skal pege i samme retning, hvis vi skal kunne aflæse, at personen overfor os er fx et 
usikkert menneske. Her iagttager vi naturligvis også ansigtets mimik, mundens stilling, øjnenes bevægelser, pupillerne, som bliver større eller 
trækker sig sammen.

Undersøgelser viser, at det oftest er den talendes ansigt, som er det mest pålidelige til afgørelse af vedkommendes stemning. Det er 
sindsindtrykket, som afslører glæde, overraskelse, vrede eller foragt. Frygt bliver opfattet gennem hørelsen. For at få fat i den andens 
følelsesmæssige situation, må observationen bruges på ansigtsmusklerne, hvordan de strammes, eller hvordan linjerne ved munden bliver 
blødere, eller rynkerne om øjnene får dem til at stråle, når det er glæde, ansigtet skal udtrykke.

De samme træk viser vrede eller forargelse, mens de bløde træk opfattes som venlighed og godhed — men bemærk: KUN hvis følelserne også 
når op i øjnene! En mund, der smiler, uden at øjnene gør det, får tilskueren til at opleve den anden som falsk og upålidelig.
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Kropssignaler skal tages med forbehold, selvom de fortæller meget, som ikke altid er i overensstemmelse med det, som bliver sagt. 
Kropssproget kan også være udtryk for vaner hos den pågældende, og der er forskel på kropssprog fx fra Nordjylland til København. Der er også 
kulturelle forskelle. Fx hvis en græker sig "nej", nikker han med hovedet. "Ja" er en rysten på hovedet — altså den modsatte af her i Norden!

Et menneskes hjerne kommunikerer ud til kroppen om at foretage en bestemt attitude. Kroppens sprog er ubevidst og har til formål at 
frembringe balance i det, der er indeni et menneske og det, der er udenpå. Det er spændende at kunne aflæse kropssprog, men det er ikke 
entydigt så pas på! Det er nemt at tage fejl, så husk at spørge ind til det menneske du står overfor! 
(Kilde: http://www.netdoktor.dk/sex_samliv/fakta/kropssprog.htm)

Følelserne 
Følelser udtrykkes med mimik, kropssprog samt vores stemmeføring.  
Det er vigtigt at være bevidst om, hvordan du bruger dit nonverbale sprog samt din stemme, fx hvad signalerer du over for omverden med dit 
ansigt og kropssprog: ser glad ud? begejstret? forbavset? trist? sur? bekymret? eller gal? 
Det er vigtigt at være bevidst om din stemmeføring, når du arbejder med småbørn.
Tit kan en besked, som bliver sagt med en vred stemme, blive misforstået af det lille barn. Det lille barn bruger sine evner til at lytte efter 
stemninger i sin omverden, da det ikke har et særlig stort ordforråd. 

For at give det lille barn en bevidsthed om forskellige følelser, kan du med stort held arbejde med at kigge i et spejl, sort/hvide 
fotografier af ansigtsudtryk, sætte ord på forskellige følelser — grundfølelserne (afsky, angst/frygt, glæde, vrede, overraskelse og tristhed), 
bruge kroppen til at udtrykke følelser, fx gennem musik- og sang-lege m.m. 
Småbørn responderer til berøring fx kramme og kildren. De responderer også til voksne, som taler med fx glæde og/eller vrede i deres stemme.
(Kilde: Roug, Pernille (20.0.2). Marte Meo i Praksis, (København) : Nordisk Forlag.)
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Forslag til tematiseret sprogarbejde — aktiviteter og lege 

Find det i spejlet
Lad børnene se dem selv i et spejl. Gør børnene nysgerrige, ”Hvem er det?”, ”Er det 
Emil?” Benævn næse, mund, øjne, osv. mens du udpeger eller få børnene til at udpege 
kropsdelene, hvis de kan. ”Hvor er din næse?” ”Der er næsen”. Kom eventuelt en 
smule creme eller makeup på næsen, kinden, hånden osv. Lad barnet se det i spejlet 
og fortælle, hvor cremen er. Vis begejstring og ros barnet. Med de ældste børn kan 
der tales om ansigtsudtryk/følelser. ”Hvordan ser man sur ud?”, ”Kan du se glad ud?”,  
”Sikke en glad mund”!

Fotos
Tag billeder af børnenes ansigter og laminer dem. Kig på billederne og tal om øjne, 
næse, mund osv. Tag billeder af hele kroppen og tal om kropsdelene. Hænderne 
kan vinke og kildre, øjnene kan blinke osv. Du kan evt. bede forældrene om at tage 
billeder. Til de ældste børn kan billederne lamineres og bruges til vendespil. Tag 
også billeder af børnene i situationer, hvor de bruger kroppen. Laminer billederne og 
skriv bevægelsen på, fx ” Viktor hopper”. Lav evt. en lille bog med billederne, hvor 
med fokus er på udsagnsordene. Når der tales om billederne, kan samtalen udvides 
forholdsord. ”Viktor kravler op på rutsjebanen”, ”Viktor rutsjer ned ad rutsjebanen”. 
Bed evt. forældrene om at komme med relevante billeder af børnene hjemmefra. Der 
kan ligeledes tages billeder af børnene i forskellige situationer, fx hvor de står på et 
ben, rækker hænderne op i luften, osv. Børnene ser på billederne og gør den samme 
bevægelse som på billedet. I kan også hente apps til at lave vendespil med, med 
billeder I selv tager med tabletten. 30



Håndaftryk
Lav aftryk af børnenes hænder. Kom maling på hvert barns hånd, mens du 
benævner fingrene. ”Nu maler vi din lillefinger”, ”Nu er hele hånden malet” 
osv. Lav aftryk på papir og hæng dem op eller giv børnene det med hjem. 
Efterfølgende benævnes hånd og fingre, når malingen vaskes af barnets hånd.

Fiske ord
Laminer billederne af kropsdele og sæt en papirclips på (tegn evt. 
en fisk på bagsiden). Læg dem på bordet eller gulvet og lad børnene 
skiftes til at fange et billede og sige, hvad det er. Som fiskestang 
bruges en pind, hvorpå der er sat en snor med magnet i. 

Fjeren kildrer
Brug en fjer eller en støvkost til at kildre børnene. Benævn 
kropsdelen der kildres. Lad børnene kildre dig eller evt. en bamse. 
Legen kan leges på puslebordet. De ældre børn kan kildres, mens de 
har øjnene lukket og kan mærke, hvor det kildrer og sætte ord på 
denne kropssdel. De kan også gætte, hvem der kildrer dem.
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Billedlotteri
Spil billedlotteri med de største børn. Snak om kropsdelene på billederne. Få børnene til 
at vise, hvad de kan bruge dem til. Fx hænderne kan klappe, fingrene kan kildre, næsen 
kan lugte, øjnene kan blinke osv. Brug også billederne til vendespil (se materialemappe 
bilag).

Lege med rasleæg eller lign. genstande
Rasleægget placeres forskellige steder på barnets krop. Den voksne siger: ”Hvor er 
ægget?” ”Se, ægget er på benet”. Ægget kan også gemmes af den voksne, fx i hånden 
eller under blusen. ”Kan du finde ægget?”, ”Ja, den er inde på min mave”. 
Til de yngste kan rasleægget erstattes af en fjer eller andet, der kildrer. Legen kan også 
leges på puslebordet. 
Lad børnene lege frit med rasleægget, rasle, kaste, trille imens du benævner deres 
handlinger.
Med de ældste børn kan der synges sangen: ”Rasleægget” (se materialemappe bilag). 
Lad børnene skiftes til at bestemme, hvor på kroppen I skal gemme ægget. De lærer 
at benævne kropsdelene og betydningen af forholdsord (fx på hovedet, i hånden, under 
foden).
Gem et rasleæg i ærmet, i strømpen, i hånden og bevæg dig. Børnene skal lytte sig frem 
til ægget. 
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Vaskeleg
Brug en vaskeklud og leg at barnet skal vaskes.  ”Hvor skal vi vaske dig?”,  ”Er du beskidt på næsen?” , 
”Nu vasker vi næsen”. Lad barnet lege med vaskekluden og benævn dets handlinger. ”Nu vasker du hånden”. 
Leg også gemmeleg med kluden, ved at lægge den over barnets hånd, næse osv. ”Hvor er næsen?”, 
”Der er næsen”. Det kan også være at dukken skal vaskes.

Massage
Massèr børnene mens du benævner kropsdelene. Lad børnene massere hinanden, mens der benævnes kropsdele.

Hvad er der i kufferten?
For at skærpe børnenes opmærksomhed, kan du have en lille kuffert 
eller en kasse/pose med forskellige genstande, der bruges til kroppen. 
Fx en kam, en vaskeklud, en tandbørste, creme, en ble, briller, en hue, 
en sko, osv. Tag en ting op af kufferten ad gangen og tal om den. Hvis 
børnene med gestik viser anvendelsen af genstanden, roses de, og 
der sættes ord på. ”Ja, du tager den ind i munden, ind til tænderne og 
børster. 
Det er en tandbørste”. Lad børnene røre, mærke og bide i 
genstandene, mens du benævner dem. 
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Navneremser
God morgen alle sammen, så er vi her igen! 
God morgen alle sammen, så er vi her igen!
Her er Ida og Ali og Omar og … (Rør ved barnets 
hoved eller skulder eller hånd, når du siger barnets navn)

Jeg synes, vi mangler nogen? 
(Og så spørge børnene, hvem der mangler og benævne disse)

Vippe, Vippe, Vippe 
Nikke, Nikke, Nikke
Vinke her,
Vinke der,
Hoved, skulder,
Mave, tæer!
Hvem er her?
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