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Sproglege 

Brug jeres lugtesans! Find ting, der lugter, dufter og stinker. Det kan være en blomst, krydderier, ost, mar-

melade – og måske en sur strømpe! I skiftes nu til at have bind for øjnene og gætte, hvilken ting, det er, 

den anden holder op for næsen af jer.  

Brug jeres smagssans! Find ting, der smager af noget. Det kan være vanillesukker, en skive citron, en kiks 

eller et stykke ost. I skiftes nu til at have bind for øjnene og gætte, hvad det er, den anden putter i munden 

på jer.  

Brug jeres høresans! Find ting med lyde. Det kan være et marmeladeglas, der bliver åbnet, fødder der 

tramper i gulvet eller køleskabslågen, der åbnes og lukkes. I skiftes nu til at have bind for øjnene og gætte, 

hvor lyden kommer fra. 

Brug jeres følesans! Kom fx en blød bamse, en blyant, en tandbørste og en gaffel i en stofpose eller lig-

nende. I skiftes nu til at stikke hånden ned i posen og gætte, hvad det er, den anden har gemt deri. Selvføl-

gelig uden at kigge ned i stofposen! 
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Et lille tip  

Understøt barnets læring af skriftsprogskoncepter 

• Vis barnet, at man læser fra venstre mod højre, oppefra og nedad. 

• Vis barnet, at ord på skrift adskilles med mellemrum. 

• Vis barnet, hvordan ord består af bogstaver. 

(Justin Markussen-Brown, Sprogvinduet – Guiden til dit barns sprogudvikling, 2019, s. 242) 
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