Optageklemmer
Optageklemmer består af klemmer i forskellige farver til at optage og afspille beskeder på. Kan for
eksempel bruges til beskrivelser, instrukser, ledetråde og lign.
Klemmerne aktiveres ved berøring af de to små kontakter. Flyt knappen til "Optag" og tryk på
knappen. En lille diode gør det nemt at se, hvornår der optages, og du kan indtale op til 10 sekunders
beskeder. For at afspille din besked, trykker du blot "Play".
Se instruktionsvideo her: https://hippomini.dk/leg-med-lyd-og-billede/159-optageklemmer-6stk.html
I kan også finde en video med inspiration til lege her: www.sprogsporet.dk/aktiviteter
Vi har udviklet nogle ideer til jer, som kan justeres efter barnets ordforråd. Det er ikke afgørende, om
I gør det ”rigtigt”. Derimod er det altid vigtigt at inddrage barnet og reagere på dets initiativ, når I leger.
Sørg for altid at give barnet tid til at bruge ordene selv - uden at presse det. Når du har vist barnet
legen et par gange, kan du lade barnet give dig opgaver, som skal løses.
Det er i samspillet mellem jer, at legen og sproget opstår. Brug fantasien og de ting, som I har omkring
jer.
1-3 år
Indtal ordene på barnets yndlingsting og sæt
klemmerne på genstandene. Lad barnet lytte.
Leg med sproget ved at bytte rundt på
klemmerne. Kan barnet sætte dem rigtigt på
igen?
Lav en lille skattejagt. Indtal fx ”kig i køkkenet”.
Her findes næste klemme, som fx rummer
beskeden ”Kig i gangen”. Måske ender
skattejagten i barnets støvler, og I kan gå en lille
tur.
Indtal små opgaver. Fx ”Hop som en frø”, ”Sno
dig som en slange – SSSS” eller ”Hvor er sutten
henne?” Hjælp barnet med at omsætte ord til
handling. Finder barnet selv på en ny aktivitet,
så sæt ord på denne og indtal den.

3-6 år
Lad barnet indtale fortællinger til en tegning
eller lignende, som det har lavet selv. Monter
klemmen ved siden af genstanden, så man kan
få barnets fortælling, når man ser genstanden.
Rimord. Indtal fx ordet ”luffe” og lad barnet
gætte, at klemmen så kan sættes på en skuffe.
(ord/bord, ost/kost). Er det for svært, så sæt
selv klemmerne på og lad barnet lytte. Leg med
lydene sammen og find på flere.
Syng en enkel og kendt børnesang, så der er et
par sanglinier indtalt på hver klemme. Lad
barnet lægge klemmerne i den rigtige
rækkefølge.

VIGTIGT: Legeredskaberne er kun til brug under voksenopsyn. Mindre børn må ikke være alene med
legeredskaberne, da disse kan indeholde batterier og andre små dele, som kan udgøre en
kvælningsfare.
WARNING: This is not a toy. For use under adult supervision only. Choking hazard.
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