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Story Sequencer 

Story Sequencer består af en plade med 6 felter, hvor der kan indsættes billeder. Der er separat 

optagefunktion af 10 sekunders varighed til hvert billedfelt.  

 

Optag lyd ved at holde det enkelte billede inde, mens du taler. Bagefter afspilles lyden ved at trykke 

på billedet igen. Batterierne udskiftes ved at afmontere dækslet på bagsiden med en mønt eller lign. 

 

Se instruktionsvideo her: https://hippomini.dk/dagtilbud/171-story-

sequencer.html?search_query=Story+Sequencer&results=1 

 
Vi har udviklet nogle ideer til jer, som kan justeres efter barnets ordforråd. Det er ikke afgørende, om 
I gør det ”rigtigt”. Derimod er det altid vigtigt at inddrage barnet og reagere på dets initiativ, når I leger.  
 
Sørg for altid at give barnet tid til at bruge ordene selv - uden at presse det. 
Det er i samspillet mellem jer, at legen og sproget opstår. Brug fantasien og de muligheder I har 
omkring jer.  
 

1-3 år 3-6 år 

Print billeder af fx familie-medlemmer og 
indsæt dem. Indtal navnene: ”Mor”, ”Far”, 
”Mormor” osv. og lad barnet trykke på billedet 
for at høre lyden. 
Kan udvides ved at lade billederne ligge på et 
bord og lade barnet udpege, hvilket billede der 
hører til hvilket navn. 

Hjælp barnet med at tage fotografier fra jeres 
hverdag og print dem ud. Måske kan barnet 
bygge en lille ”historie” med LEGO eller andet 
legetøj, som I kan fotografere og sætte ord på 
sammen. Lad barnet skabe sine egne små 
fortællinger ved at indsætte billeder og lyd. 

Print billeder ud af ting og steder fra barnets 
dagligdag. Indtal ordene: ”Sut”, ”Bamse”, 
”Vuggestue” osv. og lad barnet trykke på 
billedet for at høre ordet. Kan udvides ved at 
lade billederne ligge på et bord og lade barnet 
udpege, hvilket billede der hører til hvilket ord. 

Hjælp barnet med at lave små tegninger, der 
kan sættes ind i rammerne. Tal sammen om 
motiverne og støt barnet i at sætte ord på.  
Lad barnet skabe sine egne små fortællinger 
ved at indsætte billeder og lyd. 

 
VIGTIGT: Legeredskaberne er kun til brug under voksenopsyn. Mindre børn må ikke være alene med 
legeredskaberne, da disse kan indeholde batterier og andre små dele, som kan udgøre en 
kvælningsfare. 
 
WARNING: This is not a toy. For use under adult supervision only. Choking hazard. 
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