
På sprogsporet.dk finder du idéer til lege og gode bøger, der styrker dit barns sprog.   
Har I lyst til at lege med, så har vi samlet nogle idéer til gode sprogstunder her i folderen.

TIL FORÆLDRE
Om gode sprogstunder 

for børn i alderen0 - 6 år

Læs sammen
Leg med sproget  

Sæt ord på hverdagen

Det er vigtigt, at dit barn kan tale og forstå sprog. Det hjælper barnet til at 
få venner. Det støtter barnet i at forstå sig selv og verden. Et godt sprog er 
også vigtigt for at lære og få en god skolestart senere.  
 
Du kan styrke dit barns sprog ved at læse højt og lege med sproget.   
Find flere idéer til lege og læsning på sprogsporet.dk. #sprogstunder

Bibliotekernes Sprogspor 
støtter sproglig udvikling 
og tidlige læsefærdigheder.

Bibliotekernes Sprogspor er en indsats under centralbibliotekernes temaspor Glæden ved 
Sprog, Litteratur og Læsning. Udviklingen af Sprogsporet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.  

sprogsporet.dk



Hen over sandet vil den gå,

den travle, lille krabbe,

men kravler den forbi en tå,

så vil den bare... NAPPE!

”

”

Forslag til leg med børn fra 0-3 år Forslag til leg med børn fra 3-6 år

• Klip krabben ud og klip hul til 
fingre ved benene

• Stik to fingre gennem hullerne
• Din hånd er nu en krabbe, der 

ender med at nappe dit barn i 
tæerne – måske du også bliver 
nappet af en krabbe?  

• Følg op på det dit barn siger
• Måske I kan genkende noget fra jeres hverdag?
• Husk også at tale om billederne
   

Læs f.eks. “Skrækkelige Rikke og den ildelugtende finger” af Jaap Robben  
   
Når I har læst bogen, kan I teste jeres lugtesans ved at finde ting, der 
lugter, dufter og stinker. Det kan være en blomst, krydderier, ost, 
marmelade – og måske en sur strømpe? 

Hvad med at prøve dette rim?  

Rimet er fra Lotte Sallings ”Fagter og Grimasser: 50 nye remser, der styrker sproget”. Lotte Salling har skrevet en masse 
dejlige rim med fagter, som du kan finde på hjemmesiden lottesalling.dk eller i hendes mange bøger. 

Rim og remser: er ofte sjove, gør opmærksom på sprogets lyde og er  
lettere at huske, hvis I laver fagter til.

Læs og leg: ved at læse en god bog sammen styrker du dit barns sprog.  
Tal om bogen sammen undervejs og bagefter.  

Find flere idéer til rim, bøger og lege på sprogsporet.dk

H
va

d 
lugter mest i køleskabet?

H
vo

rd

an lugter en hundelort?    (Lad dit barn beskrive det)

Ta
g 

bi

nd for øjnene og lugt til forskellige ting.    

H
vi

lk
en duft kan I bedst lide i hele verden?  


