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Sprog & Leg 

SOMMERSPROGKALENDER 2021 
Med kalenderen får I 20 ord, der passer til sommertiden i juni, juli og august … med masser af 
ideer til sange, lege, bevægelse og aktiviteter, som folder ordet ud til en masse sproglige 
erfaringer. Ordene kan bruges i den rækkefølge, der passer bedst ind i jeres planlægning.  
 

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.  
 

Sådan bruger I kalenderen:  
 

• FORBEREDELSE – Kig kalenderen igennem og få overblik over ord og materiale, 
så I kan forberede aktiviteter. Find de ordplakater, der passer til de ord, I skal bruge, 
så I kan hænge dem op – både hvor børnene kan se dem, og der hvor forældrene 
henter/afleverer børnene. Send forældrebrevet med hjem.  
 

• VÆLG ORD – Gør dagens/ugens ord til en sjov aktivitet fx til samling og brug 
ordplakaten til at skabe et fælles fokus (fælles tredje). Se, om I kan gætte ordet ved at 
bruge stikordene på arket (for de ældste). Afslør ordet 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 udenfor.  
Lav en eller flere aktiviteter, der folder ordet ud. Brug fx forslag fra materialet her 
eller find på jeres egne. Skriv evt. også fokusordene på sten eller på ordkort. 

 
• KOPIER SKEMA – Det kan udfyldes med de aktiviteter, I selv finder på til de 

enkelte dage. I kan evt. hænge det op, der hvor forældrene henter.  
 
• FÅ WEEKENDERNE MED – Fredag kan I sende nogle af det små lege og 

aktivitetsforslag med hjem. Mandag kan I tale om, hvad børnene har lavet hjemme.  
 

• INVOLVER FORÆLDRENE – Hæng det aktuelle ord op, der hvor forældrene 
henter børnene. Send kopier af sange, remser, aktiviteter og evt. bøger 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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Oversigt over sommerord 
 

Sommerord Husk 

Bade  

Bare tæer  

Blomst  

Bold  

Camping  

Ferie  

Grill  

Have  

Insekt  

Is  

Regn  

Sand  

Skaldyr  

Skygge  

Sol  

Sommermad  

Sommertøj  

Strand  

Vand  

Varme  

 
 

 


