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Forældrespor – Hr. Hermans hund Af Georgette (2021) 

Om farver og former der gemmer sig 
 

Sproglege  

Syng! En kort, en lang, en trekant, en stang… Eller syng Lille Fifi, lille Fifi fik en lille cirkel…, etc. på 

melodien Lille Lise.  

Føl en form! Find forskellige ting med forskellige farver og former på legeværelset eller måske i 

køkkenet. Det kan fx være klodser, frugt, eller bolde. Kom tingene i et net. I kan nu skiftes til at føle 

jer frem til, hvilken form det er, I får fat i nede i nettet. Ikke snyde! Ikke kigge! Sæt masser af ord på, 

når I tager de enkelte former op og sammenlign med andre ting, I kender med samme form eller 

samme farve.  

 

Sorteringsleg – find forskellige ting med forskellige farver. Det kan fx være en god stak klodser i 

forskellige farver. Sorter nu klodserne i farver. I kan også bruge farvekridt eller farveblyanter. Tal 

om farverne undervejs og kig jer omkring. Er der andre gule ting, der hvor I er? Eller måske grønne 

ting, hvis I kigger ud ad vinduet?  
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Et lille tip 

Snak med dit barn om former og farver i hverdagen. Nævn farven på de ting, I bruger – ”se, du har 

den blå kop og jeg har den røde kop” eller få barnet til at nævne farven: ”Se de flotte blomster, 

hvilken farve har de?” Brug gerne nuancer, lysegul, mørkegul, solgul osv. 

 


