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Snakkepakker Lotte Salling Hent PDF ”Snakkepakkerne” i denne bog er spækket med sprogstimulerende
aktiviteter for de cirka 2 1/2-6-årige børn i vuggestue, børnehave og børnehaveklasse. Med omdrejningspunkt
i 46 emner lige fra ”sut” til ”supermand” kan bogen bruges som basis for kreativt sprogarbejde gennem et helt

år.

Formålet er at få gang i snakken og udfordre børnenes sprog samt igennem dialog og varierede aktiviteter at
fremme børnenes ordforråd og interesse for skriftsproget. Et alsidigt fokus på både sprog, krop, natur og
kulturelle udtryksformer gør den desuden oplagt til brug i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Til hvert emne hører:
- en ”snakkeremse” og en sang

- yderligere sangforslag, der handler om emnet
- forslag til billedbøger

- forslag til tegne- og skriftsprogsaktiviteter

På hjemmesiden www.snakkepakker.dk findes masser af ekstramateriale – både til børn og voksne. Her er
uddybende spørgsmål til fokusord, forslag til leg med skriftsprog, rimord og synonymer, ligesom der er

tegneopgaver og ark til farvelægning.

Bag bogens remser, sange og sprogaktiviteter står forfatter og bevægelsespædagog Lotte Salling. Ideen er
udviklet i samarbejde med børnebibliotekar Bente Bruun og designer, lærer og kunstterapeut Bodil Knutz –
og det hele er fantasifuldt og humoristisk illustreret af Marie Zeuthen Andersen og Lene Sørensen, der også

har været med i udviklingen af opgaverne.
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synonymer, ligesom der er tegneopgaver og ark til farvelægning.

Bag bogens remser, sange og sprogaktiviteter står forfatter og
bevægelsespædagog Lotte Salling. Ideen er udviklet i samarbejde
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