
Kommunikation og sprog 
 
Sangglad: 
 Sangglad er en vokseninitierede aktivitet, som er med til at styrke børnenes  
 ordforråd og sammen med sangens fagter udvikler børnene også deres forståelse for 
 sprog. Gennem sang og bevægelse udvikler vi børnenes gestik, som er med til at gøre 
 det lettere for børnene at kommunikere. 
 
Fri for mobberi: 
 Fri for mobberi er en vokseninitierede aktivitet, som styrker børnenes evne til at 
 kunne sætte ord på følelser. Det sprogliggøre børnenes egne tanker og følelser og 
 giver dem et mere nu arrangeret sprog. Ved fri for mobberi lærer børnene at bruge 
 deres kropssprog for at tydeliggøre deres følelser og grænser. 
 
Aldersopdelte aktiviteter: 

 Aldersopdelte aktiviteter er vokseninitierede aktiviteter, der er her tale om 
aktiviteter som:  

• Motorikaktiviteter/gymnastiksalen 
• Sprog/læsning 
• Ture/gåtræning 
• Voksenstyrede lege 
• Kreativitet/træning af finmotorik 
• Cirkustotal for skolestartere 
• Bæredygtighed/indsamling af skrald 
• Læringstimer 
• Traditioner 
• ”Følge børnenes spor” aktiviteter 

 Ved at kravene til aktiviteterne er indenfor børnenes nærmeste udviklingszone 
 styrkes det enkelte barns evne til at kommunikere samt udvikler deres sproglige 
 kompetencer. 
 
Fri leg: 
 Fri leg er en børneinitierede aktivitet. Børnene har brug for at kunne kommunikere 
 og have en god sprogforståelse samt at kunne sætte ord på legen, for at kunne indgå 
 i sociale relationer. Børnene finder oftest sammen i relationer, som ligger inden for 
 den samme nærmeste udviklingszone. Vi voksne hjælper og guider børnene efter 
 behov. 
 
Rutiner: 
 I hverdagen har vi mange faste rutiner, herunder: 

• Måltider 
• Toiletbesøg/bleskift 
• Garderobesituationer 
• Hviletime/sovetime 
• Samlinger 



 Hverdagens mange faste rutiner sætter rammen om strukturen, struktur skaber 
 tryghed, som skaber overskud til udvikling af kommunikation og sprog. 

 
Ved specielt vores måltider er der her meget fokus på kommunikation og sprog. 

• Det bliver italesat hvordan vi dækker bord, og der tælles kopper og tallerkner. 
• Med fokus på maden, bliver der snakket i små grupper, hvor den hyggelige dialog omkring 

måltidet bliver fremhævet. 
• Ved spisesituationer bliver der koblet en dialog og læring på, hvorfra maden kommer. 
• Måltidet sætter rammen for en fælles dialog ved bordet, om børnenes verden derhjemme, 

om hvad der rører sig i barnet, med plads for at komme til orde og blive hørt. 
 
 


