
Sprogkufferterne er emne- og aldersinddelte.
Kufferterne kan både bruges til en hyggelig stund med læsning 

eller de kan bruges i arbejdet med et emne og til sprogstimulering 
derhjemme eller i institutionen.
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Indhold
Legetøj
2 stk. Brio biler

Bøger
62.7 ”Larm med biler”
bi Seidel, Stefan ”Kig og snak om biler & maskiner”
bi ”Sjove og vrøøøngode historier med drøn på”
bi Jalbert, Philippe ”Biler : dyt! båt!”
bi Thomsen, Thorstein ”Den lille elbil”

Indhold
Legetøj
3 stk. (1 sørøverhat, 1 puslespil m. 30 brikker, 
1 kuffert m.:1 kompas, 1 øjeklap, 1 rødt reb, 1 
skattekort, 1 træsværd, 1 tørklæde, 
1 stofpose m. 6 guldmønter).

Bøger
bi Reasoner, Charles E. 
”Om bord på sørøverskibet”
bi Duddle, Jonny ”Sørøverne flytter ind”
bi 65.99 ”Alt om sørøvere”
bi Maidment, Stella ”Sørøver sjov”
bi Thomas, Valerie ”Winnie og piraterne”
bi Krause, Joachim ”Hvor er sørøverflaget”

SPROGKUFFERT  1-4 år

TRAKTORER

1

Indhold
Legetøj 
1 stk. (traktor).

Bøger
bi 62.723 Gardner, Charlie ”Traktorer”

bi 62.723 ”Store & stærke traktorer”
bi Harild, Kirsten Sonne ”Willi kører traktor”

Indhold
Legetøj 
3 stk. (2 stk. dinosaurer, 1 puslespil m. 35 
brikker).

Bøger
bi 55.5 Frith, Alex ”Den store bog om store 
dinosaurer”
bi Middleton, Julie ”Er dinosaurerne døde, 
far?”
bi Praagman, Milja ”Mor, hvad er det?”
bi Duddle, Jonny ”Gigantosaurus”
bi Moseley, Keith ”Hvor er dinoen?”

SPROGKUFFERT 4-8 år

DINOSAURER

3

Indhold
Legetøj
2 stk.  (1 gravko, 1 puslespil m. 30 brikker).

Bøger
bi Seidel, Stefan ”Kig og snak om biler & 
maskiner ”
bi 62.723 Ruck, Colleen ”Traktorer”
bi ”Lastbiler - og andre køretøjer”
bi 62.7 Metzger, Wolfgang 
”Kig og snak om transport”
bi Metzger, Wolfgang 
”Trafikken set fra helikopter”
bi Metzger, Wolfgang
”Trafikken set fra luftballon”

SPROGKUFFERT 4-8 år

STORE MASKINER

2

SPROGKUFFERT 3-6 år

PIRATER

4

SPROGKUFFERT 3-6 år

BILER

5



Indhold
Legetøj
2 stk. (1 Anna-dukke og 1 Lotte-dukke).

Bøger
bi Willumsen, Hanne ”Anna og Lottes 
bog”
bi 78.69  ”Hist, hvor vejen slår en bugt”
bi Melgaard, Gitte ”Godmorgen, Anna 
og Lotte”
bi Wurbs, Iben 
”Annas madkurvsbog”

SPROGKUFFERT 3-6 år

KENDTE

9

SPROGKUFFERT 4-8 år

INSEKTER

Indhold
Legetøj
5 stk. (2 par insektbriller, 1 forstørrelsesglas, 
2 stofpose m. hver 4 dele).

Bøger
bi Salling, Lotte ”Krible krable rim for de små”
bi Puttock, Simon ”Kærlighed i luften”
bi Blay, Charlotte ”Rejsen til Kriblekrableland”
bi 58.4 ”Min første bog om insekter og kryb i 
haven”
58.44 ”Insekter”
bi 58.4 Seeberg, Ursula ”Små dyr”
bi Slegers, Liesbet ”Se der - her bor jeg!”

Indhold
Legetøj
1 stk. 
(1 rød velourpose m. Ulven og de 3 små grise).

Bøger
bi Yamagata, Akemi ”Den magiske rejse”
bi Browne, Anthony ”Søren på eventyr”
bi Bind, Julie ”Den store stygge rare ulv”
bi 39.12 Grimm, J. L. K. ”Rødhætte”
bi Thaulov, Pia ”Ulven og de tre små grise”

SPROGKUFFERT 3-6 år

EVENTYR

8

SPROGKUFFERT 4-8 år

BONDEGÅRDEN

10

Indhold
Legetøj
1 spil: ”Tactilo Loto”  (1 spilleplade, 15 figurer i rød stofpose, 1 vejledning).

Bøger
bi Jørgensen, Mette ”Jens Hansens bondegård”
bi Harild, Kirsten Sonne ”Willi på bondegården”
bi Dunér, Anna ”Emilia på bondegården”
bi Amant, Kathleen ”Anna på bondegården”
bi Koken, Alexandra ”Kan du få øje på lammet?”
bi Scheffler, Axel ”Sjov med dyr”
bi 63.6 Mack ”Den store bog om bondegården”
bi Gardner, Charles ”Bondegårdsdyr”



BOGSTAVER OG ORD

12

SPROGKUFFERT 4-8 år

SPROGKUFFERT 2-6 år

VILDE DYR

11

Indhold
Legetøj 
2 stk. 
(1 giraf på hjul og 1 tiger 
(samlesæt 9 dele i stofpose))

Bøger
bi Slegers, Liesbet ”Sjove ører”
bi Poulsen, Birde (f. 1953) ”Den lille frække elefant”
bi Poulsen, Birde (f. 1953) ”Sov nu!”
bi Poulsen, Birde (f. 1953) ”Se mig!”
bi Strid, Jakob Martin ”Mimbo Jimbo”
bi 56.2 Arndt, Ingo ”Vis mig dine fødder!”
bi Letén, Mats ”Finn Herman”
bi 78.69 ”Hvis du ser en krokodille”

Indhold
Legetøj 2 stk.
1 spil ”Lær om bogstaver”, 1 vejledning, 
1 spilleplade, 1 Elo-pen, 62 bogstavkort, 28 
ordkort.
1 pk. ABC kort (55 stk. + 2 vejledninger).

Bøger
bi ”Modsatte”
bi Hinnerud, Pia ” Alfons leder her og der”
bi Hinnerud, Pia ”Alfons finder andre ord”
bi Jensen, Louis ”Emma og bogstaverne”
bi Wieslander, Jujja ”Mor Muh læser”
bi Rasmussen, Halfdan ”Halfdans abc med 
musik cd”
bi De Lestrade, Agnès ”I landet med den store 
ordfabrik”
bi 63 Holt, Kim Boye ”Min ABC - livet på landet”
bi Aakeson, Kim Fupz ”Tak for mad, hr. Stru-
ganoff”

Indhold
Legetøj
3 stk. (1 drage, et sværd og 1 brynje).

Bøger
bi Gudule ”Det er ikke let at være ridder”
bi Werner, Boel ”Dragen”
bi Widmark, Martin 
”Ridder Sille og Baron von Rumpe”
bi Maidment, Stella ”Ridder sjov”

DIALOGISK LÆSNING

SPROGKUFFERT 3-6 år

14

Indhold
Legetøj
1 stk. taske med 
4 dukker

Bøger
Gammelgaard, Per “Ane på fisketur”
Kjøge, Gitte Skyum “Kom godt i gang med 
dialogisk læsning
37.21 Salling Lotte “Dialogisk læsning - 
hvordan?”
bi Andersen, H. C. (ill. Lea Letén) “Fyrtøjet”
bi 39.12 Grimm, J. L. K. “Rødhætte”
6 side inspiration til dialogisk læsning

Indhold
Bøger
bi 56.2 Stiessel, Lena ”Musen Albert 
fortæller om celler”   
bi Kuhn, Camilla ”Samira og skeletterne”
bi ”Smag lige” - /ide: Patrick George
bi ”Se lige” - /ide: Patrick George
bi ”Hør lige” - /ide: Patrick George
bi ”Mærk lige” - /ide: Patrick George
bi ”Lugt lige” - /ide: Patrick George ;
bi 61.2 Sigrún Daníelsdóttir
”Din fantastiske krop”

Legetøj
1 Sigikid dukke med udtagelige organer 
og 1 puslespil

RIDDERE

SPROGKUFFERT 3-6 år

13

KROPPEN

SPROGKUFFERT 3-6 år

15



Indhold
Bøger
bi Letén, Lea ”Uffe fanger en fisk ”
bi Maidment, Stella ”Kan du få øje på 
hajen? ”  
bi Bansch, Helga ”Amalie og fisken”
Trigger Olesen, Erik ”Rimfiskeremser : 
fiskenes ABC”
bi 39.12 Jørgensen, Mette ”Konen i mud-
dergrøften ”  
bi Brummerstedt, Pia  Den lille Rødspætte 
og ulken   -
bi 56.13 Henkel, Christine ”Kig og snak om 
havet”
bi Kirstein, Andreas Bræstrup ”Poul og far 
på fisketur”

Legetøj
1 fiskesæt: 1 spand, 1 lod, 1 fiskestang og 
3 fisk

Indhold
Bøger
bi 78.69 ”Fagtesange for de yngste”   
  
bi Aagaard, Janne  ”Zebrazymfoni ”[bog + 
musikoptagelse (cd)   
78.69 Weppler, Tine ”52 sange”
bi 78.69 ”Hjulene på bussen - og andre 
fagtesange”
bi Jørgensen, Mette ” Kan du hoppe?”
79.39 ”Tigertræning – Twang”

Legetøj
1 sæt Mikido-vimpler, 1 maracas, 1 bjælde 
, 1 tamburin , 1 sjippetov , 1 stofpose m. 6 
rasleæg , 6 tørklæder

Indhold
Bøger
bi 51.1 ”Tal” \Ved Signe Astrup\ 
bi Metsola, Aino-Maija ”Farverne
 Hvilken farve er min? ”
bi Nicolajsen, Lena ”Rød traktor ”
bi Strid, Jakob Martin ”Tæl med Mimbo Jimbo”
bi Jönsson, Maria ”Spyfluen Astrid elsker”
bi Aakeson, Kim Fupz ”Lili kender alle farver”
Hastrup, Hanne ”Cirkeline - tæl til 10” 

Legetøj
1 spil (Find kødbenet : 1 vejledning : 1 drejeskive 
: 4 hundeskåle : 40 kødben : 1 hundetang), 1 
koosh bold, Bambino løk (billeder og former

HAVET

SPROGKUFFERT 3-6 år

16

MUSIK og BEVÆGELSE

SPROGKUFFERT 3-6 år

17

Indhold
Bøger
bi Bjørg, Annette (Ulve sover ikke med dyner) 
bi Jessen, Ida  (Da Carl blev rasende) 
bi Riewe, Jacob (Grublen)    
bi Fenger-Grøndahl, Malene (Lille – stor) 
bi Kreul, Holde (Alle mine følelser)  
bi Spelman, Cornelia Maude (Jeg er misunde-
lig) 
bi Haller, Ina Victoria ”Den lille bog om store 
følelser”

Legetøj
1 dukke med følelser og 12 sten med følelser i 
stofpose

TAL, FORM OG FARVE

SPROGKUFFERT 3-6 år

18

SPROGKUFFERT 3-6 år

19

FØLELSER



Indhold
Bøger
bi Lange, Tove Krebs ”Hvem vasker deres røde 
vanter?”
bi Lange, Tove ”Krebs Hvem fjoller og griner?”
bi Hansen, Marianne Iben ”Fikkedik og Falderina”
bi Rasmussen, Halfdan ”Halfdans abc med 
musik cd”
bi Strid, Jakob Martin ”Min mormors gebis”
bi Hansen, Marianne Iben ”De bandeglade 
Badutter”
bi Salling, Lotte ”Cirkus Simsalabim”
bi Stevens, Lisbet ”Oppe i Norge”

Legetøj
20 rimekort med rimepen

Indhold
Bøger
bi Jäntti, Riikka ”Lille Mus siger nej!”
bi Letén, Mats ”Kaj læser bog”
bi Letén, Mats ”Kaj har fine støvler”
bi Minne, Brigitte ”Rosalie klæder sig ud”
bi Wichmann, Kamilla ”Goddag dyr & godnat dyr”
bi Wolde, Gunilla ”Totte og katten Kisser”
bi Thomsen, Thorstein  ”Holger og fluen”
bi Lindgren, Barbro ”Dukkes venner”
bi Steffensmeier, Alexander ”Den store Lotte søg- og finde-
bog”
bi Genechten, Guido van ”Hvad?”
bi Haller, Ina Victoria Schou ”Den store snikke snakke bog”

Legetøj
2 stofdukker (Kaj og Lise)

Indhold
Bøger
bi Jessen, Ida (Carl )
bi Kyed Knudsen, Line (Viola og veninderne)  
    
bi Winding, Alberte (Betty møder en superhelt ) 
    
bi Bloom, Suzanne ”Min allerbedste ven”
bi Bing, Elin ”Bamses kæmpestore bog”
bi Strid, Jakob Martin ”Mimbo Jimbo bygger et 
fyrtårn”

Legetøj
3 stk. baggibean dukker 
(Bamse, Kylling og Ælling)

Indhold
Bøger
Ehrlin, Carl-Johan Forssén ”Kaninen der så 
gerne ville sove ”    
Boyd, Lizi ”Lommelygten ”
bi Jessen, Ida  (Da Carl næsten sov i telt)  
bi Wirsén, Stina (Hvem sover ikke? ) 
bi Bergström, Gunilla (Godnat, Alfons Åberg )

Legetøj
1 tøjkanin og 1 lommelygte

VENSKABER

SPROGKUFFERT 3-6 år

20

SOVETID

21
SPROGKUFFERT 3-6 år

SPROGKUFFERT 3-6 år

22

RIM og REMSER

LÆS FOR MIG

SPROGKUFFERT 1-4 år

23



Indhold
Bøger
Andersen, Jens  ”H.C. Andersens Prinses-
sen på ærten ”
bi ”Frost” / kunstner: Disney Storybook 
Artists ; oversætter: Iben Falden. 
bi Julius, Jessica ”Olafs sommerdag ”
bi Mawhinney, Art ”Frost  - Kig og Find!”
bi Hapka, Cathy ”Sofia den første”
bi Freeman, Mylo ”Prinsesse Arabella har 
fødselsdag”
bi ”Prinsessehistorier - mød Tiana, Sneh-
vide, Tornerose og Jasmin”

Legetøj
1 Elsa dukke, 1 Snehvide dukke, 2 tylskørter 
og 2 diademer

Indhold
Bøger
bi 52.4 Bone, Emily ”Min allerførste bog om 
rummet”
99.4 Lucas, George  ”Alt om Star Wars / forfat-
tere” 
99.4 Abrams, J. J. “Star wars - the force awak-
ens : fantastiske fartøjer “
bi Timmers, Leo ”Franky”
bi Koken, Alexandra ”Kan du få øje på robot-
ten?”
bi Bently, Peter  ”Godt gået Rumfærge!”
bi 52.4 ”Det ydre rum”

Legetøj
3 plysdukker Darth Vader, 
Yoda og Chewbacca

Indhold
Bøger
bi Genechten, Guido van ”Stor og lille ”
bi Genechten, Guido van ”Over og under ”
bi Genechten, Guido van ”Glad, sur, trist”
bi Carle, Eric ”Den sultne larve Aldrigmæt”
bi 58.04
 ”Dyr og modsætninger”
bi Salling, Lotte 
”Rim med familien - op & ned – antonymer”
bi Berner, Rotraut Susanne 
 ”En sommerdag i byen”
Præstegaard, John Nielsen 
”Hvor er hunden?”
bi Schlag, Kirsten 
”Min bedste billedordbog”

Legetøj
1 plysdukke (kålormen Aldrigmæt) og 
2 puslespil (modsætninger)

PRINSESSER

24

SPROGKUFFERT 3-6 år

SPROGKUFFERT 3-6 år

25

STARWARS

ORD og BEGREBER

SPROGKUFFERT 3-6 år

26

Indhold
Legetøj
1 stk. (Blå monster med lyd).

Bøger
bi Olten, Manuela 
”Tror du, at monstre findes i virke-
ligheden?”
bi Aakeson, Kim Fupz 
”Vitello bygger en monsterfælde”
bi Bourguignon, Laurence ”Tre monstre 
på tur”
bi Guillain, Adam ”Spaghetti med en yeti”
bi Güettler, Kalle ”Monstre i mørket”
bi Holzinger, Michaela 
”Lukas og hjørnemonsteret”
bi Taylor, Sean ”Når et monster bliver 
født”
bi Bechet, Vincent ”Buster på mosh-
lingejagt”

SPROGKUFFERT 1-4 år

MONSTERE

6



Tips til læsning med børn
Børn elsker at se billeder  og få læst en god historie. 
Ord og billeder sætter gang i  fantasien og udvikler 
sproget og  forståelsen for omverdenen. 

Højtlæsning er en dejlig oplevelse for barnet og den 
voksne  - med nærhed og hygge.
Sanserne er vigtige når barnet udvikler sprog og 
begreber. 

Når man sidder sammen kan barnet hører sproget 
tydeligere og aflæse mimik og kropssprog. 
Barnet kan også sidde med en ting med relation til 
bogens handling, fx en traktor, hvis man læser en 
bog om traktorer.

Sæt lyde og fagter på historien - fx ”Der kører en bil” 
(brummm, dyt-dyt, drej på rattet osv.) eller ”kaninen 
hopper” (op at hoppe).

Det er ikke vigtigt at læse bogen fra start til slut. 
Snak om det, der sker og sæt ord på billederne i 
bogen - fx ”Sikke mange prikker, der er på kjolen” 
(udpeg prikkerne), ” og “hunden har en lang hale” 
(lad barnet finde den lange hale) eller ”det er en 
rød bold” og ”hov se, drengen græder, han er ked af 
det” osv.

God fornøjelse!
Hvis du har spørgsmål til sprogkufferterne 
eller mangler ideer til læsning, så snak med børne-
biblioteket.


