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8 tips til sprogleg i efteråret 

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

# 1 Gør blæsevejr til læsevejr 
Hvis vejret ikke melder ind med høj himmel og efterårssol, så kryb sammen 
indenfor med tæpper, lys og varm kakao. Fortæl historier og læs bøger. Se 
forslag til efterårsbøger på www.sprogogleg.dk.* 
 

 
# 2 Spil masser af spil  

Sæt jer om bordet og spil, mens vinden rusker udenfor og spil. Det inviterer 
til masser af snak og turtagning. Se forslag til spil med efterårstema på 
www.sprogogleg.dk*. 
 

 
 

# 3 
 

Syng efterårssange  
Syng sange som ”blæsten kan man ikke få at se”, ”marken er majet” og 
”Sensommervisen” eller find andre gode sange om efterår. Snak om det I 
synger.     
 

 
# 4 Rim og rems  

Find på rim til efterår (kaffetår, pandehår, tiden går) –  og på alle de ting, I 
forbinder med årstiden, fx blæst/hest/vest, regn/hegn/tegn, vissen/nissen, 
osv.. Måske kan I endda digte sjove sange og remser om det, I oplever.   
 

 
# 5 Tag på biblioteket 

Hvis I mangler inspiration til læsestof, så er biblioteket jo altid en udflugt 
værd på en gråvejrsdag. Måske har jeres lokale bibliotek endda nogle 
spændende arrangementer i ferien, som I kan deltage i.   
 

 

# 6 
 

Ud til skov og strand 
Efteråret byder på utallige oplevelser udenfor. Tag varmt tøj på og gå på 
opdagelse i naturen. Find kastanjer, flotte blade, kogler og svampe. Hop i 
vandpytter og spark til blade. Tal om de farver, dufte, lyde og ting, I møder.     
 

 
# 7 
 

Vend et blad 
Find flotte blade og se, om I kan finde ud af, hvilke træer de stammer fra.  
I kan så lave et vendespil, hvor I klistrer blade (to pr. træsort) på pap eller 
sætter dem i vendespil af stof*. Skriv træets navn under hvert blad.  
 

 
# 8 OpSkrifter og smag på sprog 

Tak ud og pluk bær, æbler, græskar og andre høstfrugter. Find så opskrifter 
på kager, syltetøj mm., som I ”læser” sammen og lav masser af 
efterårslækkerier. Lad børnene legeskrive flotte mærkater til evt. sylteglas.  
 

 
* Se materialerne under Sproglege/efterår 


