
 
 
  Sprog & Leg 

SPROGJULEKALENDER 2022 
Med kalenderen får I hver dag et nyt ord, der passer til julen … med masser af ideer til 
sange, lege, bevægelse og aktiviteter, som folder ordet ud til en masse sproglige erfaringer.  
 

Dermed styrker I både børnenes sprog (ordforråd, sprogforståelse, lydlige opmærksomhed, 
literacy og kommunikation) samtidig med, at I får kroppen og de personlige/sociale og 
kulturelle kompetencer i spil (læreplanstemaerne).  
 

Kalenderen er primært tænkt til jer, der arbejder med børn i 0-6 års alderen,  
men kan også sagtens give mening i indskolingen. Der er også lidt sjov til jer voksne. 
 

Sådan bruger I kalenderen:  
 

• FORBEREDELSE … Kig kalenderen igennem og få overblik over ordene og 
materialet, så I kan forberede aktiviteter. Overvej hvilke ord, I vil bruge hvilke 
dage, fx en uge frem. Print og send forældrebrevet med hjem. 
 

• ÅBN KALENDEREN … Gør åbningen til en hyggelig, daglig rutine fx til 
samling og brug kuffert/sæk til at skabe et fælles fokus (fælles tredje).  
Gem dagens ord i kuffert/sæk sammen med evt. ting, der passer til. Se, om  
I kan gætte dagens ord ved at bruge stikordene på dagens ark (for de ældste).  
Afslør dagens ord og snak om det. Brug fx de forslag, der følger med – og  
husk at tilpasse samtale og aktiviteter til børnenes alder og sproglige niveau.  

 
• FIND NOGET KONKRET, der illustrerer ordet og hæng plakaten op et sted, 

hvor I tit kan kigge på den. Sørg for at den er lamineret, hvis I hænger den op 
uden for. Lav en eller flere aktiviteter, der folder ordet ud. Brug fx forslag fra 
materialet her eller find på jeres egne. 

 
• PRINT SKEMA til dagens ord – det kan udfyldes med de aktiviteter, I selv 

finder på til de enkelte dage. I kan hænge det op, der hvor forældrene henter.  
 
• FÅ WEEKENDERNE MED … Om fredagen kan I åbne lørdagens ord og 

evt. sende små lege, kopiark og aktivitetsforslag med hjem. Send også 
søndagens ord og forslag med. Om mandagen kan I så åbne søndagens ord 
og snakke om, hvad børnene har lavet hjemme. 

 
• INVOLVER FORÆLDRENE … Kopier dagens ord og hæng det op, der 

hvor forældrene henter. Send kopier af sange, remser, aktiviteter mm. med 
hjem. I kan fx hænge en stak i en plastlomme ved siden af dagens ord. Brug 
weekenderne som forslået ovenfor. Husk at anerkende selv helt små bidrag fra 
forældrene, så det ikke bliver for svært at være med. Støt de børn, hvis forældre 
ikke har ressourcer til at deltage. 
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SPROGJULEKALENDER 2022 
Oversigt over alle ord i kalenderen, inkl. evt. forberedelse. Kryds af, når I har brugt et ord. 

 

Sæt x Dagens ord Husk evt. 
 Engel Pap, fjer, papir, osv. – spørg fx forældre 

om dåser/gamle julekugler, mm. 
 Gave Gavepapir – spørg fx forældre om rester. 

Husk også kopiark. 

 Glædelig jul  Passer bedst til 24. dec. 

 Grankogle Grankogler – fx fra børnenes haver 
hjemme. Husk også kopiark. 

 Hjerte Glanspapir el. lign.  
Husk også kopiark. 

 Julemad Kopiark. 

 Julemand Kopiark. 

 Julepynt Syltetøjsglas, glimmerlim, mm til 
rystekugle. Husk også kopiark. 

 Juletræ Kopiark. 

 Kalender  

 Kirke Mælkekartoner – spørg fx forældre. 
Husk også kopiark. 

 Klokke  Kopiark. 

 Konfekt Evt. indkøb til havregrynskugler. 
Husk også kopiark. 

 Lucia Lucia-optog. 

 Lys Stearinlys – spørg fx forældre. 

 Nisse Kopiark. 

 Nød Forskellige nødder – fx fra børnenes 
haver. 

 Rensdyr Kopiark. 

 Risengrød Evt. indkøb til risengrød. 
Ris og skatte til ris-skattekiste. 

 Salme Kopiark. 

 Småkage Evt. indkøb til småkagebagning. 
Husk også kopiark. 

 Sne Forbered isbjerget senest dagen før. 
Husk også kopiark. 

 Snemand Kopiark. 

 Stjerne Kopiark 
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