
 

KÆRE FORÆLDER 
 

NU ER DET SOMMER og FERIETID 

 
Sommeren er lige om hjørnet, og vi glæder os til en masse sol, sjov og udetid, hvor 
vi selvfølgelig også skal lege med sprog.  
  
Her i sommertiden vil vi derfor hente inspiration i en ”sommersprogkalender”  
med sommerlige ord, som vi skal lege, læse og tale om i løbet af dagen.  
 
Og vi vil rigtig gerne invitere dig med i legen, for det er både sjovt og lærerigt for   
dit barn at opleve, at der er sammenhæng mellem det, der sker her om dagen  
– og det I taler, læser og hygger om derhjemme.     
 

Sådan kan I lege med derhjemme:  
 

• SE ORDET … Vi hænger dagens ord op her___________________________,  
så kig forbi og se det, inden I går hjem.  
 

• TAL OM ORDET … Snak med dit barn om dagens ord og om de lege og 
aktiviteter, der har været omkring det. Spørg ind, vær nysgerrig, lyt … og giv dit 
barn tid til at fortælle eller vise, så godt det kan. Der er ikke noget facit eller 
rigtigt svar – bare I får en god snak/oplevelse. Hvis dit barn mangler ord til at 
forklare, så sæt dine ord på, så du hjælper på vej.  
 

• LEG, LÆS og SYNG MED … Snup en af dagens aktiviteter med hjem. Vi 
lægger kopier af sange/remser/aktiviteter her: ___________________________ .   

 
• WEEKENDER … Om fredagen kan I tage små lege og aktivitetsforslag med 

hjem, der passer til de ord, vi har leget med i løbet af ugen. Om mandagen kan 
vi så snakke om, hvad vi har lavet hjemme i weekenden – og måske har nogle af 
ordene givet anledning til sjove oplevelser og lege.   

 
Vi glæder os til at dele legen med jer – og håber, I får en rigtig hyggelig og sproglig 
sommer.  
 

Mange solvarme hilsner fra de voksne  
 

 


