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8 tips til sprogleg til Halloween 

Her finder I en række forslag og ideer til, hvordan I kan lege med sproget til Halloween.  
 

# 1 Uhyggeligt sprog 
Halloween inviterer til samtale om en masse ting, vi ellers ikke taler om, og 
det er mange nye ord at tale om: hygge/uhygge, gys/gru, lygtemænd, 
gravsten, bange/skræmt – og hvilket sprog er ”halloween” egentlig selv fra?     
 

 

# 2 Klæd jer ud  
Tal om, hvordan man klæder sig ud til Halloween. Tal om alle de væsner, I 
kender, der er lidt uhyggelige. Hvordan ser de ud? Hvordan bevæger de 
sig? Hvad er det, der gør, at de er uhyggelige? 
 

 
 

# 3 
 

Se en ”gyserfilm” 
Der findes mange gode film, som er uhyggelige på den hyggelige, 
børnevenlige måde, fx Plys’ Hafferlaf Halloween, Monster Inc, Peter Pedal 
fejrer Halloween og Rita og krokodille: Halloween. Se og tal om filmene.      
 

 

# 4 Pynt op til Halloween 
Alle aktiviteter, hvor vi pynter op og dekorerer er gode lejligheder til at 
snakke sammen og lære nye ord. Klip/tegn græskar, spøgelser, flagermus, 
edderkopper, mm.  Og hvis I kan – skær fine lygtemænd af græskar.  
 

 

# 5 Læs bøger om Halloween 
På www.sprogogleg.dk kan I finde forslag til gode Halloween-bøger. I kan 
også tage på biblioteket og finde andre titler. Husk at både billedbøger og 
fagbøger kan være sjove at læse – og kan lære jer nye ting om Halloween.   
 

 

# 6 
 

Lav grufuld mad 
Lav mad sammen, der passer til Halloween: blå spaghetti, fingerbrød, 
edderkoppe-småkager, mm. Google/Pinterest bugner af ideer til mad, som 
giver masser at tale om – både når den skal laves og spises.       
 

 

# 7 
 

Lav slim 
Slimede ting hører Halloween til. Find en opskrift på slim (uden kemikalier) 
og lav jeres eget ”ulækre” slim. Tal om hvor man finder slim (snegle, 
slimhinder, mm.) og mærk, hvordan slim føles på hænder og måske fødder.    
 

 

# 8 Syng og rim om Halloween  
Syng sange som ”Heksemutter lod…”, ”Bro bro brille”, ”Lygtemand” (fra 
sprogogleg.dk) eller syng Halloween-sangen (se QR-link). I kan også lave 
sjove remser med rimord som skelet/kasket, grin/hvin, gys/lys, bange/fange.  
 

 

 


