Bibliotekets Sprog-legedag 2019
I kan vælge at invitere fx flere dagplejere til Sprog-legedag på biblioteket på samme tid i stedet for at tage ud
til hver enkelt dagplejer og introducere Sprogstart 1-3 år. Her får I inspiration til at forberede dagens program
samt tips til oplæsning.
Målet med dagen er dels at introducere Sprogstart 1-3 år for børn og voksne og dels at præsentere
dagplejerne for biblioteket og bibliotekets tilbud.

Forslag til forberedelse af sprog-legedagen
-

-

-

Før Sprog-legedagen ser dagplejere og bibliotekspersonale Sprogstartsfilmen på
Sprogsporet.dk og læser introduktionerne til Sprogstart 1-3 år.
Se også filmene om digitale læringsmaterialer, som du finder på Sprogsporet.dk.
Invitér dagplejere og børn til Sprog-legedag på biblioteket. Overvej programmets længde og
indhold. 15-20 minutter med oplæsning og sproglege er passende for aldersgruppen. Opfordr
evt. dagplejerne til at tage madpakkerne med på biblioteket og blive på biblioteket efter
introduktionen.
Udvælg den sprogstartspose, du gerne vil præsentere for dagplejere og børn. Eller udvælg din
absolutte yndlingsbilledbog, som passer til børn i alderen 1-3 år og find selv konkreter og
sproglege, som passer til billedbogen.
Udvælg 1-3 sproglege fra den valgte sprogstartspose.
Lær de digitale og analoge læringsmaterialer at kende og tænk dem gerne ind i din
forberedelse af sproglegene.
Overvej, hvordan du vil præsentere sprogsporet.dk for dagplejerne, og vis eksempelvis hvor de
finder film om digitale læringsmaterialer.
Overvej, hvordan du vil præsentere de relevante bibliotekstilbud for dagplejerne i løbet af sproglegedagen. Det kan fx være, du vil præsentere et kommende arrangement for aldersgruppen,
Filmstriben, de nyeste apps om børn og sprog eller 3 nye billedbøger.

5 tips til oplæsning af billedbøger
-

Læs bogen på forhånd – gerne flere gange.
Overvej, hvor i biblioteket, du vil læse højt og lave sproglege med børnene.
Overvej, hvordan og hvornår du vil inddrage illustrationer og konkreter i din oplæsning.
Tag din stemme og din krop i brug under oplæsningen, hvis det falder dig naturligt.
Inddrag børnene undervejs i oplæsningen.

Forslag til Sprog-legedagens program
-

Byd velkommen og præsentér dig selv.
Syng Sprogstartssangen sammen – indled dagens program med 1. vers og afslut med 2. vers.
Læs den valgte billedbog højt og inddrag de forskellige konkreter fra sprogstartsposen
undervejs.
Leg de valgte sproglege med børn og dagplejere.

Pause

-

Vis sprogsporet.dk. for dagplejerne – og fortæl dem om, hvad de kan finde på siden.
Fortæl dagplejere om biblioteket og bibliotekets tilbud – og vis dem rundt på biblioteket.

Ansvarshavende kontaktpersoner på
Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år:
Gritt Bang Elmeskov og Camilla Kvist Jepsen,
sprogstart@aalborg.dk
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