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SOMMERORD: 
 

Bold 
Inkl. materialer:   
- Remse: Forholdsbold 
 
Ideer til sproglege. Find evt. selv på flere/andre.  
Husk at vælge/justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige evner. 
 

STIKORD, fx: - Den er rund 
- Man kan spille med den 
- Den kan trille og måske hoppe 

LEG, fx: - Spil bold – alle mulige slags boldspil 
- Tril med bolde 
- Kast med bolde 

RIM, fx: - Bold/knold/told/fold 

LÆS, fx: - Jeppes bold 
- Børnefagbøger om boldspil (fodbold, 

mm.) 
- Fodboldmagasiner/sportsblade 

SYNG/REMS, fx: - Syng eller lyt til fodboldsange 
- ”Forholdsbold” (medfølger) 

TAL OM, fx: - Forskellige slags bolde (fod-, bade-, 
tennis-, golf-, osv.,) 

TALEMÅDER OG ANDET 
SPROGLIGT, fx:  

- ”Gå efter bolden, ikke manden” 
- Hvilken bold kan man kun lege med om 

vinteren? Snebold 
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Forholds-bold  
Fagte-rimleg af Anne Lindhard 

	
For de yngste:  
 

 

En BOLD kan være her og der   Flyt bolden fra den ene hånd til den anden hånd 

Kan være fjern og være nær Hold bolden langt væk og tæt til kroppen 

En KUFFERT kan den puttes I Put bolden i kufferten (el. en pose) 

Hvor er den, vent og TÆL til TI Træk på skuldrene og tæl til ti på fingrene 

En BOLD er sjovest kan du tro    Tag bolden frem og nik  

Når den triller MELLEM os to Tril bolden til barnet 

 
 
 
 
 
 

 

For de ældste:   

  

En BOLD kan være her og der Flyt bolden fra den ene hånd til den anden hånd 

Kan være fjern og være nær Hold bolden langt væk og tæt til kroppen 

En KUFFERT kan den puttes I Put bolden i kufferten (el. en pose) 

Hvor er den, vent og TÆL til TI Træk på skuldre, signalér vent, tæl til ti på fingrene 

Og PÅ en HYLDE kan den ligge Hold bolden langt op over hovedet eller på en hylde 

Højt OVER gulvet, lad os kigge  Stræk jer og kig op mod loftet 

Men gemmer den sig UNDER LÅGET Gem bolden under låget på kufferten igen 

Skal vi lede, FØR vi leger noget  Spejd efter bolden med hånden over panden  

Når jeg har den lige BAG mig Gem bolden bag ryggen 

Si’r den næsten kom og tag mig Brug hånd/pegefinger til at kalde med 

VED siden af mig kan den være   Læg bolden ved din venstre side 

HØJRE, VENSTRE – må vi lære Flyt bolden til højre side og tilbage til venstre 

Og når den ligger FORAN mig    Læg bolden foran dig 

Er den klar til HOP og leg    Lad den hoppe en eller to gange 

En BOLD er sjovest kan du tro     

Når den triller MELLEM os to Tril bolden til barnet 

	
	
RØDE ORD  = Forholdsord 
BLÅ ORD  = Andre fokusord 
 


