Her er nogle eksempler på, hvad man kan putte i en Sprogkasse:
En stofpose fyldt med alle mulige små hverdagsting.
En anden stofpose fyldt med modsatfyldte ting, fx træklods-trækugle, noget
hårdt-noget blødt etc.
En magnet i snor – og lim små magnetstykker (en magnetplade, som kan klippes i) på brikkerne på
et vendespil; spil vendespillet ved at man finder kortene ved hjælp af magneten på snoren. Dette er
god træning for både fin og grov motorikken.
Små dåser – fx tomme filmruller, som man faktisk stadig godt kan få hos en fotohandler. En leg
børn elsker, er flyde-synke leg. Tag her også et par af dåserne med i legen; fyld den ene op med
vand, lad den anden være tom. Find andre ting, som ligner hinanden, men som reagerer forskelligt i
vand.
Lav et lytte-huskespil af ens tomme små dåser. Spørg din lokale fotohandler, om man stadig kan få
tomme filmruller, fx. Put forskellige ting i dåserne to og to, og så skal man lytte sig til et stik. Det er
en god idé at klistre kulørte klistermærker i bunden af dåsen to og to, så man kan se, stikket passer,
for perler og gryn kan lyde ret ens, fx.
Lille bjælde – til lytte-lege.
Et tørklæde – til kims lege, balancelege og gemmelege.
En ”kikkert”: to toiletruller limet sammen – til at få øje på detaljer i rummet eller i naturen.
Et føle-vendespil, som laves sådan: Køb nogle tomme papbrikker og lim forskellige materialer, så
som fint sandpapir, groft sandpapir, silke, groft stof, hessian, tyndt karton, lidt tykkere karton,
cirkelformet karton, kvadratisk karton etc. på brikkerne to og to. Spillet spilles som et almindeligt
vendespil, man må bare ikke vende brikkerne om, men skal føle sig frem til et stik. Snak med
børnene om, hvordan de forskellige materialer føles.
Sørg eventuelt for at have nogle ting for hånden, der kan gå rundt under bordet (med de lidt større
børn): f.eks. en våd karklud, et stykke pels, noget hårdt, noget koldt, noget varmt m.m.
En dåse med hønseringe og vatkugler til puste-lege. I mit hæfte kommer jeg med eksempler.
Sæbebobler til pustelege – find ud af, hvilke bogstaver er med eller uden pust, fx
Lav bogstaver af trylle dej, mal og laker dem.
Find en god pind i naturen og anvend den som ”talepind”. Eller sy en lille "taledukke". Det barn,
som holder pinden eller dukken, har taletid og de andre børn skal lytte.
Skeer, pinde, klodser, tomme dåser – til at lave ”orkester” med.

Timeglas til hoppelege, stillelege, råbe lege, eller: ”Hvor mange bogstaver kan du sige på et
minut?” Find selv på.
Hvis du har købt mit Inspirationshæfte, print siderne med brikker ud (se eksempler på brikker her),
klip brikkerne ud, læg dem med en cm's afstand på lamineringsplast, laminér dem og klip dem ud.
Brikkerne kan enten lægges i små poser eller der kan spændes en elastik omkring hver bunke, klar
til at tage frem, alt efter hvilket tema man vil arbejde med. I hæftet er der en lang række idéer til
hvordan brikkerne kan anvendes. Brikkerne kan bestilles færdiglaminerede. Se under Priser.
Print spillebrættet fra hæftet ud og laminér det.
Print brikkerne til spillebrættet. Klip brikkerne ud, læg dem med en cm's afstand på
lamineringsplast, laminér dem og klip dem ud. I hæftet beskrives hvordan brikkerne anvendes
sammen med spillebrættet.
Spillebrikker og en terning
Hæftet kan købes som PDF-fil og koster kr.65,-. Send mig din e-mailadresse, skriv
“Inspirationshæfte” og betal på MobilPay til 26202245, og du vil få tilsendt hæftet.
Skoler og institutioner kan sende mig deres EAN-nummer og får faktura tilsendt. Dersom du
hverken har et EAN-nummer eller MobilePay, kan du overføre penge til kontonummer
4317 4783943506 og samtidigt sende mig en mail om, hvad du vil have tilsendt. Anvend
kontaktformularen.

