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8 tips til sprogleg i sommerlandet 

Her kommer en række tips til, hvordan I kan lege med sproget i sommertiden.  
 

# 1 Tag bøgerne med ud … 
Læg en stak bøger på et tæppe i græsset og læg jer på maven og læs. Tag 
bøger med i strandtasken og i bilen, når I kører på ferie. Bøger klarer sand 
og salt langt bedre end ipad’en og giver en god pause fra badning. 
  

# 2 Lyt til historier 
Der findes utallige lydbøger til alle aldre. Sæt dem i højttaleren og lyt, når I 
kører ud i ferielandet – og hvis der følger en bog med, så kig i den sammen.  
  

 

# 3 
 

Syng sommersange  
Kig i sangbøger eller søg på nettet og find nogle af alle de sjove og skønne 
sange, der handler om sommer. Syng dem sammen, når I er på vej, når I 
bader eller gynger … 
 

 
# 4 Sjove sommerrim 

Find ord, der rimer på sommer – og på alle de ting, I oplever i 
sommerlandet. Bare tænk på strand, spand, sand, vand. Måske kan I endda 
digte sjove sange og remser om det, I oplever.   
  

# 5 Regnvejr er læse- og spillevejr 
Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det er skønt at hygge 
sammen inden for, når regnen trommer på tag eller teltdug. Find bøger og 
spil frem – det styrker både humøret, sproget og samspillet.  
 

 
# 6 
 

Vandpjask og mudderleg 
Varme sommerdage er oplagte til de lege, der sviner og kræver plads. Lav 
baljer med sand, vand og mudder i haven – put ting i, som børnene kan 
rode efter og fiske op. Så kan I bagefter snakke om, hvad de finder.     
  

# 7 
 

I-S si’r IS 
Er du også en af dem, der forsøger at dække dine ord ved at stave dem. 
Børn lærer ret hurtigt, hvad I-S betyder. Find andre små ord, der er sjove at 
stave til.  
  

# 8 Skriften i sandet 
Tag solhatten på, find en pind og skriv jeres navne i sandet. Eller lav en 
flaskepost med en lille hilsen – et par ord, navne og en tegning, som 
fortæller en historie. Husk også at sende postkort til venner og familie. 
  

	


