
Besøg på biblioteket i projekt ”Sprogrigt miljø”.  
 
Ved hvert besøg både basis og udvidet, udleveres flyer og malebogs/sangark med barnets navn. 

 

1. Uge 37-40 2016: Udvidet besøg - FARVER 
Film, bog, kuffert, malebogsark og flyer om filmstriben – ”Lili elsker farver” læses op og vises fra 
filmstriben. Kufferten der knytter sig til historien pakkes ud og børnene finder ting med de forskellige 
farver.  

 
2. Uge 41-45 2016: Basis besøg   

Præsentation af nogle af bibliotekets materialer, oprettelse af lånere, hjælp til lån. 
 

3. Uge 46-49 2016: Udvidet besøg - BONDEGÅRDSDYR 
Billedkortene lægges ud på gulvet og børnene finder et hver. Vi snakker om dyret og ser 
efterfølgende bag på kortet hvor der en sang eller en rimet tekst om dyret.  
Vi læser boger ”Hvem er jeg” af Lotte Salling – små rimgåder hvor børnene skal gætte hvilket dyr 
der er tale om. 
Filmstriben.dk vises ”Det lille lam” eller min bondegård.  
 

4. Uge 2-5 2017: Basis besøg  
Præsentation af nogle af bibliotekets materialer, oprettelse af lånere, hjælp til lån. 
 

5. Uge 6-10 2017: Udvidet besøg - ANNE O KONCERT 
Vi holder koncert med Anne O ned i salen – efterfølgende får hver legestue et eksemplar ud med 
hver af Anne O’s CD’er. Dagplejerne og børnene bliver delt i fire hold. To koncerter d. 28. februar 
og to koncerter d. 1. marts. 
 

6. Uge 12-16 2017: Basis besøg 
Stationer med aktiviteter; Knop puslespil, vendespil med store og små kort der matcher, syng 
mariehønen evigglad med tilhørende billedkort der hænges op ved teksten på væggen. Materialer fra 
Smålinger.dk Stofpose med slange og tilhørende pegebog. 

 
7. Uge 17-20 2017: Udvidet besøg - TØJ / BEKLÆDNING  

Tørresnor hvor vi hænger tøj op med klemmer – snakker om hvor det enkelte stykke tøj skal være 
på kroppen, snakker farver og mønstre på tøjet. 
Påklædningsdukke hænges på magnettavlen – børnene klæder dukken på med forskellige stykker 
tøj. 
Vi synger se min kjole, hvor Anna har lavet nye vers med forskellige beklædnings dele. 
 

8. Uge 21-24 2017: Basis besøg 
Vi har forskellige stationer med sange med tilhørende billedkort – Hvis du ser en krokodille i et 
badekar, Lille Peter Edderkop, Jeg bygger mig en bil, I en skov en hytte lå. 



9. Uge 32-35 2017: Udvidet besøg - BEVÆGELSE 
Vi laver morgengymnastik til Sigurds bjørnegymnastik. Vi ser på billedkort af forskellige dyr, og prøver 
at bevæge os ligesom dyrene. Vi synge Mester Jakob med ny tekst af Anna, hvor vi laver forskellige 
bevægelser til sangen. 
 

10. Uge 36-39 2017: Basis besøg - FØLELSER 
Vi skal rundt til forskellige stationer og snakke følelser. Bygge med DUPLO klodser med ansigter der 
viser forskellige følelser. Snakke billedkort der viser ansigter af børne der udtrykker forskellige 
følelser. Kaste med stor terning hvor der er indsat billeder af forskellige følelser. Læse pegebøger og 
snakke om hvilke følelser hovedpersonen gennemgår i historien. Afslutningsvis synges; Er du sur og 
trist så klap i hænderne.  
 

11. Uge 40-44 2017: Udvidet besøg - LOTTE SALLING 
Vi laver sprogaktiviteter sammen med Lotte Salling. Dagplejerne og børnene fordeles på 8 hold 
henover tre dage. Hver legestue for efterfølgende udleveret et kit med bøger og cd af Lotte Salling så 
de kan gentage sprogaktiviteterne ude i legestuerne. 
 

12. Uge 45-48 2017: Udvidet besøg - PÅ BESØG I VOKSENBIBLIOTEKET 
Besøg i voksenafdelingen. Bibliotekarerne i voksenafdelingen præsenterer et udsnit af materialer 
fra afdelingen og viser rundt på 1. salen. Alle dagplejere møder i børnebibliotekets Aktivitetsrum, 
som de plejer. Holdet deles og den ene halvdel hentes ned i voksenafdelingen og den anden del af 
gruppen bliver i Aktivitetsrummet med alle børnene. Så vidt muligt bliver børnene i 
Aktivitetsrummet, men de børn, som ikke kan undvære deres dagplejer, må gerne komme med på 
rundvisningen. Besøget i voksenafdelingen tager 15-20 min og så går gruppen tilbage til 
børneafdelingen og så er det den anden gruppes tur 
 

13. Uge 4 2018: Udvidet besøg - TEATER 

Alle hold inviteres til teater. Randers Egnsteater optræder med forestillingen ”en lille ny” Vi har i alt 8 
forestillinger  

14. Uge 8-11 2018: Udvidet besøg - BEST OF 
Vi præsenterer dagplejerne for nogle af de elementer vi har haft med på tidligere udvidet 
sprogaktiviteter. Ud fra en række billedkort; Farver, Bager, Pandekage, Bjørn, Gravko, Følelser – skal vi 
synge, rime og bevæger os. Der bruge taktile materialer ved nogle af emnerne. Vi synger mester 
Jakob i Hoppe-danse versionen og bringer tørresnoren som tidligere er brugt på bane igen. 
 
BEST OF er afprøvet for andre dagplejere på alle lokalbibliotekerne i uge 5-6 
 


