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Forældrespor – Biler og maskiner Af Lisbet Slegers 

(2021) Om fart på hjul! 
 

Sproglege  

Biler og maskiner. I virkeligheden! Måske kender I en rigtig politimand? En skraldemand eller en brandmand, 

som kan kigge forbi? Måske kan I få lov at besøge den lokale brandstation, eller I kan sige hej til skraldeman-

den, der kommer hos jer. Eller I kan gå omkring byggepladsen, hvor en bulldozer eller en gravemaskine måske 

er i gang med at flytte og grave? Det kan også være, at I er lige i nærheden af en gård med en traktor? Når I 

kommer hjem, finder I papir og farver frem. Og så skal der tegnes og tales om alt det, I har set og hørt sam-

men.  

Fart på hjul! Find alle legeværelsets biler og maskiner frem. Find trafiklegetæppet frem, hvis I har sådan ét, 

eller byg en kørebane af bøger (det er de faktisk ret gode til!). Legobiler er gode til at få fart på uden, at der 

sker alverden ved, at de kører ind i nogen eller noget. De er derfor perfekte på en stejl nedkørsel, der fx laves 

af en tom papkasse, der er hævet i den ene ende. En madras, der er hævet i den ene ende, eller …? 

Sluk branden! Tegn ild med kridt på fliser, plankeværk eller lignende. Sluk nu branden med vandslange, forstøver eller 

vandpistoler og tal om ildebranden. Hvor høje flammerne er. Hvor varm ilden er. Hvor meget vand, der skal til. Sæt 

masser af ord på jeres brandslukning. Se evt. filmen Slukker brandmanden om hunden Ib på appen Minisjang.  

Hør, se og syng sangen Gravkoen på appen Minisjang og se film om hunden Ib, der… Læsser jorden af.  
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Et lille tip 
 
Fortolk, gentag og udvid, hvad barnet siger 

• Når børn bruger ord eller prøver at kommunikere i det hele taget, så reagér på det.  

• Gentag, hvad barnet sagde, men brug de rigtige ord (fx ”Nå, vil du have mere mad, skat?” 

Barnet har brug for sproglig feedback, så det kan spore sig mere og mere ind på korrekt brug og udtale af 

ord. (Justin Markussen-Brown, Sprogvinduet – Guiden til dit barns sprogudvikling, 2019, s. 123) 


