Talende æsker
Talende æsker består af tre æsker i forskellige farver med indbygget lyd.
Optag op til 10 sekunders lyd via den indbyggede mikrofon ved at holde optage-knappen inde på
æskens forside. Lyden afspilles, når æsken åbnes.
Se instruktionsvideo her: https://hippomini.dk/begynderengelsk/165-rainbow-talkingopbevaringsaesker.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. Måske er barnet ikke
interesseret i opgaverne, men de fleste små børn nyder at putte ting i æsker. Så sæt i stedet ord på de
ting, barnet selv vælger – ”Nøøøj, en sort kat – tror du, at katten leder efter en mus?”
Det er i samspillet mellem jer, at legen og sproget opstår. Brug fantasien og de ting, som I har omkring
jer
1-2 år
Kom forskellige stykker legetøj i æskerne og
indtal ord, der passer til. Når barnet har forstået
sammenhængen, kan det selv putte tingene i de
rette æsker.
Optag et vers fra en børnesang og læg en ting i
æsken, som passer til. Fx ”Jens Petersens ko”
eller ”Prrr, si’r den gamle hest”.
(Se bl.a. YouTube-kanalen Børnesange og fagter
– Sange for børn og forældre for ideer).
Lad barnet vælge ting til æskerne. Putter barnet
fx en bamse, en sut og en klud i æskerne, så
hjælp barnet med at digte en lille historie om
den lille, trætte bamse, som puttes med sin sut.

2-3 år
Lad barnet gætte, hvad der er i æsken, ved at
indtale en beskrivelse. Eller lad barnet beskrive,
hvad det selv har gemt i æsken.
Indtal en farve og/eller et tal, og lad barnet
lægge fx LEGO-klodser i æsken, så det passer
med farve/antal.
Lad også barnet give dig små opgaver.
Indtal et ord, og lad barnet putte noget i æsken,
som rimer. Fx Flot og noget blåt. Is og en gris.
Hat og en kat, Smil og en bil etc.

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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