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8 tips til forårets sproglege 

Nu begynder vejret at lokke os mere og mere ud i naturen … her er et par tips til at få sproget med 
i forårslegene.  
 

# 1 Alting spirer … 
Klæd jer varmt på og tag i skoven eller parken. Find tegn på at foråret er på 
vej – på jorden, på buske/træer, på himlen, i vejret. Snak om alle de ting, I 
opdager og oplever, så der kommer masser af nye ord på foråret.  
  

# 2 Påskeudstilling 
Der findes masser af traditioner og symboler, der hører påsken til. Lav jeres 
egen påske-/forårskollager med navne på/billeder af påskens dyr, farver, 
æg, blomster, mm.  Lav en invitation til fernisering af de flotte værker.  
  

 

# 3 
 

Syng eller lyt til forårssange  
Syng nogle skønne forårssange som fx Anemone-sangen eller lyt til nogle af 
de gamle (lidt sværere) forårssange og snak om, hvad de mon betyder. Tag 
ud i naturen og find eksempler på det, I har sunget/lyttet til.  
  

# 4 Forår - vår, som tiden dog går 
Find ord, der rimer på forår – eller på vår – fx går/gård, lår, får, sår, mår, hår, 
osv. Lav evt. en billedkollage eller en kuffert med ting og ordkort, der viser 
rimordene. Snak om, at foråret også kaldes vår.   
 

 
# 5 Læs forårsbøger 

Selvom forårsvejret trækker udenfor, kan der sagtens blive tid til en 
hyggestund indenfor – måske i en dejlig solstråle. Læs billedbøger om forår 
og påske, fx ”Lille krokodille og det store hul” . Tal om og leg, det I læser. 
 

 
# 6 
 

Pust æg og klip gækkebreve 
Pust æg, som I pynter med farver, silkepapir, mm. Hæng æggene til pynt på 
spirende grene. Klip gækkebreve, som I sender med post – husk at skrive 
jeres navne med prikker og tal om de mange sjove remser til gækkebreve. 
  

# 7 
 

Bag foråret ind 
Find opskrifter på lækre brød – og evt. kager – som I kan bage sammen. Lad 
børnene kigge med i opskriften, legeskrive indkøbslister og måle op. Nyd 
jeres bagværker i en stribe af forårssol.     
 

 
# 8 Spirende skriftsprog  

Klip bogstaver/tal ud i engangsvaskeklude (2-3 i lag) og så karse på dem. 
Vand og pas frøene, som karse nu skal passes. Følg hvordan bogstaverne 
og tallene vokser frem.   

	


