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Forældrespor – Det er mit træ Af Olivier Tallec (2021) Om 

mit, mit, mit! 
 

Sproglege 

Koglejagt! Find en stak kogler sammen med dit barn. Gem koglerne rundt omkring derhjemme. I haven eller 

indenfor. Leg egern og find koglerne igen. Vær sur og stædig som egernet i billedbogen og saml så mange 

kogler I kan. MINE KOGLER! Saml derefter alle kogler i én stor stak og hjælp hinanden med at tælle dem.  

Byg skygge! … en mur, et plankeværk eller en låge. Brug hvad I har af brædder, mælkekasser, papkasser. Eller 

i mindre format i legoklodser, kaplaklodser, ispinde, paprør eller mælkekartoner. Brug en lommelygte til at 

lave lys/skygge og lad dit barn placere sig selv eller en bamse i solen eller i skyggen. Egernet i billedbogen 

elsker skygge – og vil have sit træ, sine kogler og skyggen for sig selv! 

Se, hør og syng sangen Min Min Min på Minisjang.  
 
Find nogle træer eller gå i skoven. Se, føl og duft til træerne, deres bark, blade og frugter. Hvor mange slags 
træer kender I?  
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Et lille tip 
I kan lege med sproget når som helst og hvor som helst. Du kan få mange gode samtaler, hvis du tager dit 
barn med i hverdagens gøremål – lige fra opvask og madlavning til indkøb og gåture. Når du er på vej hjem 
– hvad enten det er i bil, på cykel, på gåben eller i bus - opstår der tit situationer undervejs, hvor du kan øve 
sprog med dit barn. Det kan være dyr, træer, huse, butikker eller mennesker, I ser, som I kan synge eller 
fortælle historier om. 
 
 
 

 


