
 

 
Forslag til tekst til SoMe-billeder – brug og ret det som du vil  
 
 

  
Til hvert opslag er der lavet en række billeder til både Instagram og Facebook.  
Der kan således indsættes flere billeder i det enkelte opslag, så man swiper sig igennem.  
Billederne hænger nemlig sammen i indhold og tekst men det står jer frit for, om I ønsker at bruge 
dem alle.  

  
 

Forslag til tekst til: Læs sammen 1-3 år  

  

  
  

 
Ved at læse en god bog sammen styrker du dit 
barns sprog. Tal om bogen og følg op på det, dit 
barn siger og relater gerne bogen til jeres 
hverdag.  
  

Når I har læst “Busters fødselsdag” kan I dække et 
fødselsdagsbord.  
Brug hvad I har af tallerkner, krus, flag, 
serpentiner, balloner og legemad. Inviter de 
forskellige dyr og bamser, I har til fødselsdagsfest 
og syng en fødselsdagssang!   
Tal om de forskellige fødselsdagsgæsters livretter. 
Hvad er din livret?    
  

På sprogsporet.dk finder du Sprogstart, 
hvor du med udgangspunkt i billedbøger med 
forskellige temaer kan blive inspireret til lege med 
sproget. Se mere på sprogsporet.dk.   
Vi giver jer noget at tale om.   

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Forslag til tekst til: Læs sammen 3-6 år  

  

  
  

 
 
Ved at læse en god bog sammen styrker du dit 
barns sprog. Tal om bogen og følg op på det, dit 
barn siger og relater gerne bogen til jeres 
hverdag.  
  

Når I har læst “Skrækkelige Rikke og den 
ildelugtende finger”, kan I lege med 
jeres lugtesans og finde ting, der lugter, dufter og 
stinker. Det kan være en blomst, krydderier, ost, 
marmelade – og måske en sur strømpe!   
I kan skiftes til at have bind for øjnene og gætte, 
hvad tingene er. Prøv også at lege med både 
smagssansen, høresansen og følesansen.   
  
På sprogsporet.dk finder du Sprogstart, hvor du 
med udgangspunkt i billedbøger med forskellige 
temaer kan blive inspireret til lege med sproget. 
Se mere på sprogsporet.dk.   
Vi giver jer noget at tale om.   

  
  
  

Forslag til tekst til: Leg med sproget    

  

  

Lotte Salling har skrevet en masse dejlige rim med 
fagter, som du kan finde på hendes hjemmeside 
eller i hendes mange bøger. Fx. “Hen over sandet 
vil den gå, den travle, lille krabbe, men kravler den 
forbi en tå, så vil den bare… NAPPE”. Remsen er 
fra Lotte Sallings ”Fagter og Grimasser: 50 nye 
remser, der styrker sproget”.    
  

Din hånd er en krabbe, der ender med at nappe 
dit barn i tæerne – måske du også bliver nappet af 
en krabbe?    
   
OBS: Her skal remsen selvfølgelig citeres korrekt 
og Lotte Salling krediteres.  

  

  
  
  



 
  
  

Forslag til tekst til: Sæt ord på hverdagen    

  

  

Selv om dit barn måske ikke selv taler endnu, 
hører barnet de ord, du bruger. Både hjemme og 
på farten kan du lave aktiviteter med dit barn, 
som både er sjove og giver plads til barnets eget 
udtryk.   
Leg med lyd og stemmer og sæt ord på 
hverdagen.  
  

Tal om maden, mens I sidder ved bordet. Fx ”Vi 
skal have kartofler. Vi må puste på dem, for de er 
varme.”   
  

Snak om de ting I ser. Peg og kig på tingene på 
jeres vej, når I er ude og gå, eller fortæl hvad I 
putter i indkøbsvognen, når I handler, fx: ”Her er 
mælken. Vi skal have 4 liter mælk.”   
  

Fortæl om de lyde, du hører, fx: ”Jeg kan høre, at 
det ringer på døren.” – Kender I andre sjove lyde 
fra hverdagen?  

  
 

 


