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Redskaber og beholdere 

 

Vi har en del redskaber, som vi vælger mellem, når vi har gang i en sanseleg. De fleste er købt i genbrug, og 
nogle af dem er modtaget i gave. (reklame) Men du kan sagtens bruge dine helt almindelige 
køkkenredskaber. Og hvis dit barn bliver vild med sanselege, og du bliver træt af hele tiden at mangle din 
pastaske i køkkenet, så må du ud og kigge i diverse genbrugsbutikker.  

For at overskueliggøre det for dig, har jeg valgt at lave en liste over vores redskaber til sanseleg.  

• Skeer 
• Skåle  
• Bøtter fra modellervoks 
• Pipetter 
• Glas (fra syltetøj, nutella, rødbeder og andet mad på glas)  
• Plastikbøtter (fra fx kiks) 
• Finmotorik Værktøjssæt (reklame – gave fra legeakademiet.dk 
• Grydeskeer  
• En tang 
• En tragt  
• Pastaske  
• Suppeøser 
• Målebægere 

Det er også en god idé at have nogle beholdere, når du fx laver en portion skum. Du kan sagtens bruge en 
skål eller et fad fra køkkenet. Men ligesom med redskaberne, er det dejligt at have ting, der kun skal bruges 
i leg.  
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Hurtige tips til sanselegen 

 

Det kan virke meget uoverskueligt og grænseoverskridende at lade sit barn lege med ris, vandperler, 
bønner og andre materialer, når man ikke er vant til det. Derfor kommer jeg lige med nogle tips til at 
mindske rodet i sådan en sanseleg.  

Skab en barriere 
Du kan vælge at bruge et stræklagen eller et oppusteligt badebassin. Lagenet strækker du ud mellem nogle 
tunge ting, så der kommer kanter på. 

Du kan også vælge at lege med fx ris inde på et lukket værelse, så du begrænser risene til det ene rum. Når 
legen er slut, kan i gå ud af rummet og du kan rydde op senere. Eller lege videre i morgen.  

En barriere kan også være en voksdug. Den sørger ikke for, at der ikke kommer ris ud på gulvet, men det er 
stadig en synlig grænse for børnene. Med tiden lærer barnet, at det de leger med skal blive inden for 
dugen.  

Der sker selvfølgelig ikke noget, hvis (når) der kommer noget ud på gulvet. Men det er en god måde at 
mindske rodet. Bonus er, at når man skal rydde bønner og ris og andre tørre materialer op, så kan du nemt 
løfte dugen og hælde det tilbage i skålen igen.  

Oprydning 
Jeg plejer altid at samle alt legetøj og redskaber fra sanselegen som det første. Hvis det skal gøres rent, 
stiller jeg det ud i køkkenet og venter med at vaske op til der er tid til det. Hvis det ikke er beskidt, fx efter 
en leg med ris, så rydder jeg bare legetøjet på plads. 

Dernæst samler jeg dét sammen, som ligger tilbage. Er det ris eller kikærter, så samler jeg det tilbage i 
baljen. Er det slim samler jeg mest muligt sammen og gemmer det i en skål.  

Til sidst tørrer jeg voksdugen over med en våd klud og pakker den sammen. 

Find evt. en af mine oprydningsvideoer på min instagramprofil.  

Husk: Det hele skal nok gå. For mig at se er 3 kvarters leg og fordybelse klart 1 kvarters oprydning værd!  
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Farve til sanselege og eksperimenter  

 

Jeg bruger både frugtfarve (konditorfarve) og pastafarve til vores sanselege og eksperimenter. I nogle 
tilfælde oplever jeg, at frugtfarve er bedst. Andre gange er det pastafarven jeg foretrækker.  

Jeg vil kort dele mine erfaringer herunder.  

Jeg oplever, at frugtfarve smitter mere af på hænderne end pastafarve gør. Derfor foretrækker jeg at bruge 
pastafarve, når jeg laver slim, troldesnot, skum og maling.   

Men når vi laver eksperimenter med syre og base, så foretrækker jeg frugtfarve, da den er flydende.  

Når jeg farver bønner, kikærter og pasta foretrækker jeg pastafarve, fordi frugtfarven afgiver for meget 
væske. 

Men skal du farve ris, er det nemmest at bruge frugtfarve. Jeg har længe brugt pastafarve til mine ris, fordi 
mit farvevalg var bredere blandt mine pastafarver. Men risene får også fine farver af frugtfarve og de tørrer 
hurtigere.  
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Troldesnot 

  

Opskrift 
250 g kartoffelmel 

2 dl vand 

En smule pastafarve  

Sådan gør du klar til legen 
Hæld kartoffelmel i en skål og tilføj vand lidt af gangen, indtil du får en dejlig konsistens. Det skal gerne 
være sådan, at du kan forme en bold i hænderne med hurtige bevægelser, og når du holder hånden stille 
flyder bolden ud mellem fingrene.  

Hvis du ønsker en ensfarvet masse, så bland vand og farve før du hælder det i din kartoffelmel. Hvis du 
blander farven i, når kartoffelmel og vand er blandet, får det en flot marmor-effekt, fordi farven har svært 
ved at blande sig med kartoffelmelet. Undgå for meget farve, for så smitter det nemmere af på huden. 

Opbevaring af troldesnot 
Når legen slutter, kan du skrabe al troldesnot sammen og gemme i en skål. Stil den på køl, kan det som 
regel holde i nogle dage. Lugt til det inden I leger med den. Du er ikke i tvivl, når den ikke skal leges med 
længere. 

For at din troldesnot kan holde i lang tid, kan du fryse den ned. Når en leg er slut, kan du fylde slimen i en 
isterningebakke og stille den i fryseren. Næste gang I skal have gang i en sanseleg kan du tage de frosne 
troldesnot-klumper op af fryseren og tilbyde en ny leg.  

Denne udgave af troldesnot-legen er måske lidt nemmere at håndtere, for de børn, der ikke synes om at få 
beskidte hænder. I starten er klumpen fast og kold, men med tiden tør den op og bliver mere og mere 
slimet. Barnet kan (måske) gradvist vænne sig til konsistensen.  

https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=29063&bannerid=60384&htmlurl=https://kageting.dk/shop/88/wilton-color-icing-colors-pastafarve/
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Skumfest 

 

Opskrift 
½ dl vand 

2 spsk. sæbe 

2 spsk. kartoffelmel 

Pastafarve  

Sådan gør du klar til legen 
Find en skål og hæld varmt vand deri. 

Bland lidt pastafarve i og rør rundt.  

Tilføj så sæbe og kartoffelmel. 

Nu skal du bruge en elpisker eller en røremaskine med piskeris og piske det hele sammen til skummen er 
blevet fin og fast. Og så er din skum klar til leg.  

Opbevaring efter leg 
Skum kan desværre ikke gemmes efter leg. Og den kan heller ikke laves i god tid, da skummen falder 
sammen, hvis den står for længe inden en leg.  
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Tastesafe skum  

 

Hvis du spiser kikærter på dåse, vil jeg anbefale dig at gemme væsken derfra. Det hedder aquafabe og kan 
laves til skum. Det blå på billedet er skum, den lyserøde klump er ’klistret slim’. 

Opskrift 
Væske fra 1 dåse kikærter.  

Pastafarve  

Sådan gør du klar til legen 
Hæld aquafaba i en skål og tilsæt pastafarve. 

Pisk til det er stivt.  

Lille tip: kom lidt citronsyre, eddike eller sukker i for at gøre dit skum mere stiv.  

Når du kan vende skålen på hovedet uden at skummet falder ud, så er den klar til leg. Det gode ved denne 
leg er, at de små også kan være med til skumfest, da der ikke sker noget, hvis de får noget i munden.  

Opbevaring efter leg 
Det kan desværre ikke gemmes.  
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Hældeleg med vand 

  

(Indeholder reklame, da nogle af redskaberne er modtaget i gave) 

Opskrift 
Vand 

Pastafarve eller frugtfarve 

Sådan gør du klar til legen 
Find nogle skåle, bøtter, glas og andre beholdere  
og fyld dem med vand.  

Jeg farver for det meste vandet i forskellige farver for at gøre  
legen endnu mere indbydende og for at børnene kan  
se, hvad der sker, når de blander farverne. Lav fx rød og blå  
vand, så det hele bliver til lilla.  

Jeg finder også altid nogle skeer og andre hælderedskaber  
frem. Du kan også sætte elastikker på jeres beholdere. 
Det er nemlig en sjov måde at øve præcision på.  

Hvis du har et barn, der gerne selv vil hælde vand og mælk op i  
sit glas, men stadig har svært ved at stoppe ved kanten, kan  
sådan en hældeleg med vand være en god måde at øve sig i det. For her er det helt ok, når man spilder. 
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Babyvenlig maling 

  

Vil du gerne male med dit barn, selvom det stadig er så lille, at der kommer noget i munden engang 
imellem? Så prøv denne babyvenlige maling, så de små i huset også kan være med til at male. Den er også 
god til større børn, der er glade for at male med fingrene.  

Opskrift 
2 dl mel 

2 dl vand 

1,5 dl fint salt 

Pastafarve 

Sådan gør du klar til legen 
Kom det hele i en skål, bortset fra pastafarve. Rør rundt og tilføj mere vand, hvis du synes, at den virker for 
tyk. Hvis planen er, at dit barn skal bruge en pensel, må malingen gerne være en smule tyndere end hvis 
tanken er, at det skal fungere ligesom fingermaling.  

Når du synes, at det har en dejlig konsistens, så deler du dejen op i små portioner og farver dem i 
forskellige farver.  

Til selve legen bestemmer du selv, om dit barn skal male på et stykke papir eller om der er mere fokus på 
selve sansningen i at male med fingre, hænder, fødder eller hele kroppen. I så fald kan du lægge en hvid 
voksdug ud på bordet eller på gulvet og lade barnet mærke malingen med hele kroppen.  

Og træd så tilbage og observér dit barn, der har fornøjelsen af at blande alle farverne sammen inden for få 
sekunder.   

Opbevaring efter leg 
Malingen er svær at gemme, når det hele først er brugt. Men har du noget tilbage i en skål, der ikke er 
brugt, kan det gemmes i nogle dage på køl.  
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Tastesafe sand 

  

Opskrift 
5 dl mel 

½ dl vand 

8 spsk. olie 

Pastafarve eller frugtfarve 

Sådan gør du klar til legen 
Hæld melet ud på en bradepande med bagepapir på. 

Farv ½ dl vand. Jeg har brugt pastafarve, og der skal en del farve i vandet for at give en flot klar farve, når 
sandet er færdigt. Jeg har ikke prøvet med frugtfarve, så jeg ved ikke, om dette vil smitte af, når der skal 
meget farve til.  

Hæld det farvede vand over melet. Ælt og smuldr dejen til så små stykker som muligt. 

Bag i forvarmet ovn på 150 grader i 10 minutter. 

Tag ud af ovn og smuldr igen. Brug gerne en blender for at gøre blandingen så fint som muligt. Hvis det 
stadig virker fugtigt, bager du det igen indtil det virker tørt.  
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Når det er afkølet, tilføjer du 7-8 spsk. olie og blender det igen. Måske skal der mere olie til, før det har en 
dejlig konsistens. Det er smag og behag. Mere olie gør den mere fedtet, men det er også det der gør, at du 
kan bygge lidt med sandet.  

Opbevaring efter leg 
Sandet kan holde i meget lang tid. Vores er snart 1 år gammelt. Vi opbevarer det i en skål uden låg i vores 
skab. 
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Klistret slim 

  

Opskrift 
100 g kartoffelmel 

2 dl vand  

Pastafarve eller frugtfarve 

Sådan gør du klar til legen 
Hæld dit kartoffelmel i en gryde og tilsæt vandet. Tilføj en lille smule pastafarve eller frugtfarve, hvis du 
ønsker anden farve end hvid, og rør det hele rundt. Tænd for blusset på høj varme. Brug et piskeris med 
eller uden el. Pisk mens massen varmes op. Din slim er færdig, når den kan samles i én klump. 

Vigtigt! Lad den køle af inden leg. Lav den gerne 15 minutter 
før I er klar til at lege med slimen, så den ikke er alt for varm 
for de små hænder.  

Mine børn er vilde med dyr, så vi har næsten altid nogle dyr 
med i legen. Men nogle børn synes det er lige så sjovt bare at 
sidde med slimen uden legetøj eller redskaber dertil.  

Du kan også puste bobler i slimen, men der skal meget 
mundkraft til, så det er ikke sikkert at dit barn kan lave 
bobler. Men så kan han/hun få lov til at prikke hul på de 
bobler du laver. 
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Yoghurt slim 

 

Opskrift 

½ dl græsk yoghurt eller skyr (alle former for yoghurt kan bruges) 

60 g kartoffelmel 

3 g olie. 

Sådan gør du klar til legen 

Rør det hele sammen og tilsæt frugtfarve eller pastafarve, hvis slimen ikke skal være hvid. Slimen 
er klar til leg, så snart den er rørt sammen. Legen kan også begynde før, hvis dit barn hjælper med 
at lave slimen. Den er nem at lave, og for børn er det hele jo en leg.  

Mine børn synes, at det er sjovt når vi gemmer små dyr i slimen. Jeg starter med at gemme 
dyrene, de befrier dem og gemmer dem selv igen.  

Opbevaring efter leg 

Gem slimen i en skål med låg i køleskabet, og husk at tage den ud et kvarters tid inden næste leg, 
så den kan nå at blive stuetemperatur. Slimen kan nemt blive lidt hård af at stå på køl. Hvis du 
synes, at dit barn skal lege med slimen, mens den er kold for at mærke på forskellige 
temperaturer, så kan du tilføje lidt ekstra yoghurt. På den måde forbliver den kold og bliver lækker 
blød igen. 

Alt efter, hvor frisk yoghurten er, kan slimen gemmes i nogle dage i køleskabet. Lugt til slimen og 
vurdér selv, inden du lover dine børn en leg med slim. 
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Chiaslim  

 

Chiaslim er så lækkert at røre ved. Mine børn og jeg elsker den konsistens og vi kan sidde længe med 
hænderne begravet i slim.  

Opskrift 
1/4 dl chiafrø  

2 dl vand 

4,5 dl kartoffelmel (du kan også bruge majsstivelse) 

Sådan gør du klar til legen 
Bland chiafrø og vand i en skål og tilføj lidt pastafarve. (Du kan også bruge frugtfarve. Men jeg oplever, at 
frugtfarve smitter mest af) 

Stil skålen på køl i nogle timer, gerne natten over.  

Tilføj så kartoffelmel eller majsstivelse lidt af gangen.  

Vurder selv, hvor slimet det skal være og put derefter mere vand eller kartoffelmel i, indtil det har en dejlig 
konsistens.  

Opbevaring efter leg 
Slimen kan holde sig i nogle dage på køl.  Inden for en uge begynder den at lugte, og så skal man selvfølgelig 
ikke lege med det.   
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Sanseleg med farvet is 

  
Opskrift 
Vand 

Pastafarve  

Sådan forbereder du legen 
Fyld en skål, isterningebakke eller ballon med farvet vand. Put gerne legetøjsdyr deri, og stil det i fryseren. 
Senere skal barnet forsøge at befri dyrene ved at hælde varmt vand eller salt på. Eller ved at hamre med en 
ske eller børnehammer.  

De runde isterninger øverst er lavet i runde isterningeforme fra Flying Tiger. Du kan lave noget lignende 
med vandballoner.   
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Farvede ris 

   

Ris er sjove uanset om de er farvede eller ej. Men de bliver bare lidt smukkere i regnbuens farver. 

Opskrift 
2 dl parboiled ris 

Frugtfarve 

Sådan forbereder du legen 
Hæld dine ris i en pose og hæld frugtfarve deri. Ryst posen til alle risene har en fin farve.  

Hvis du har pastafarve kan det også sagtens bruges. Følg da fremgangsmåden fra bønner på næste side. 
Risene har brug for mere tørretid, når du bruger pastafarve. 

Undlad at komme alt for meget farve i dine ris uanset hvilken type farve du bruger. Jeg har oplevet et par 
stykker der siger, at deres ris smitter af, selvom de er helt tørre. Det har jeg endnu ikke selv oplevet, så 
derfor er mit bud, at der er kommet for meget farve på risene. 

Prøv dig frem og husk at dine børn (typisk) er ligeglad med farverne. De vil bare lege. 

Opbevaring af ris efter farvning 
Når du er sikker på, at dine ris er tørre, så hæld dem over i en skål eller en balje. Hvis risene ikke er 
ordentlig tørre, risikerer du, at de mugner. Jeg taler desværre af erfaring. Lad dine ris stå uden låg på, så de 
ikke mugner, hvis der går lang tid mellem legene med dem.  

Jeg farvede 3 kg parboiled ris for over 1 år siden og de har stadig utrolig mange timers leg i sig!  
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Bønner 

 

Bønner er sjove at lege med og de kan bruges til både rollelege, hvor bønnerne fungerer som mad til 
legetøjsdyr og til sanseleg, hvor barnet rører rundt med ske og hælder dem fra beholder til beholder.  

De hvide bønner kan farves i mange forskellige farver, men de er også sjove i naturlige farver. Der findes 
hvide, røde, bruge og sorte bønner, og man behøver derfor ikke bruge tid på at farve dem i alle regnbuens 
farve. Medmindre man har lyst til det. Det giver en anden, og mere farverig sanseleg, og du kan læse 
opskriften herunder.  

Opskrift 

2 dl hvide bønner  

1 tsk eddike 

Pastafarve  

Sådan gør du klar til legen 
Hæld dine bønner i en pose og tilføj eddike. Ryst posen til alle bønner er dækket i eddike. 

Stik enden af en teske ned i din pastafarve og bagefter ned i bønnerne. Du kan også bruge frugtfarve, men 
da det er meget flydende behøver du ikke eddiken.  

Rør rundt og ryst derefter posen igen til farven er fordelt på alle bønnerne.  

Hæld så dine bønner ud på en bradepande med bagepapir og fordel dem jævnt ud.  

Lad dem tørre, gerne i en solstråle. Eller stil dem ind i en ovn på svag varme i ca 10 minutter. Pas på de ikke 
får for meget, for så begynder de at lugte brændt.  

Når de er tørre, er de klar til leg.  

Opbevaring efter leg 
Bønner er ret lette at rydde op, da de er forholdsvis store. Kom dem i en skål eller bøtte uden låg i et skab.   
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Eksperiment med mælk  

 

Du skal bruge 
En skål, et fad eller en dyb tallerken. 

Mælk. Gerne med højt fedtindhold. 

Frugtfarve 

Opvaskesæbe 

Vatpinde 

Sådan forbereder du eksperimentet 
Hæld din mælk op i dit fad, så det dækker bunden med knap 1 cm. 

Dryp nu med frugtfarve i mælken. Gerne i midten, men du kan også gøre det tilfældige steder rundt 
omkring. 

Så dypper dit barn en vatpind i sæben og stikker den ned midt i en klat med farve. 

Og se så, hvad der sker! 

Stik vatpinden ned flere steder og se, hvordan mønstret ændrer sig. Vi synes det er lige fascinerende hver 
gang vi laver eksperimentet. Det er nemt at stille an til og nemt at rydde op igen!  

Hvad sker der? 
Mælken består at tre elementer: vand, proteiner og fedt. Vandet har en negativ ende og en positiv ende. 
Proteiner har mange negative og mange positive ender. Men fedt har slet ingen positive eller negative 
ender (ladninger). 



21 
 

Inde på www.experimentarium.dk kan man læse om eksperimentet. Der skriver de blandt andet: 

“Opvaskesæben har en negativ ende, som binder sig til de positive ender i vand og proteiner. Og så har 
opvaskesæbe faktisk også en neutral ende, som binder sig til det neutrale fedt. Derfor, når vi tilføjer sæben i 
mælken, skydes sæben henover lag og lag af mælk for at interagere med alle de forskellige ladninger. Og 
farven følger simpelthen bare med, fordi den blandes med mælken.” 
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Eksperiment med syre og base  

  

Indeholder reklame, da vores twisty dropper er modtaget i gave.  

Du skal bruge 
Bradepande  

Et fad eller en beholder med mange rum. 

Frugtfarve 

Eddike 

Bagepulver 

Hælderedskab: Ske, sprøjte, twisty dropper eller pipette 
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Sådan forbereder du eksperimentet 
Sæt din beholder oven på bradepanden. (Det kan godt bruse over, når barnet går i gang med at 
eksperimentere. Så lander det bare i bradepanden.) 

I midten af hvert rum, drypper du et par dråber frugtfarve.  

Så hælder du 1 lille tsk. bagepulver ovenpå farven, så den er helt dækket. 

Hæld så eddike i en skål, og bland en lille smule vand i. Der sker det samme i eksperimentet selvom man 
fortynder eddiken en smule. Dette er blot for at spare lidt på den. 

Nu er eksperimentet klar og du kan lade dit barn opdage, hvad der sker, når syre og base mødes i denne 
form.  

Eksperimentet er ikke farligt for små hænder, men jeg opfordrer alligevel mine børn til at bruge 
redskaberne når vi eksperimenterer og laver små forsøg.  

Vi skal have respekt for kemiske reaktioner.  
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Kuglebaner af køkkenruller  

  

Kuglebaner er altid sjove. Det synes vi hvert fald herhjemme. De kan laves på mange forskellige måder. 
Vores favorit-kuglebaner er dem du ser på billederne. 

Vi klister og limer køkkenruller og toiletruller sammen, så de danner en bane til vores glaskugler.  

Eller klistrer dem op på skabet med malertape, så vi kan putte bordtennisbolde deri.  

Det er en simpel og meget sjov måde at være kreativt på, og børnene øver sig også i at tænke 
løsningsorienteret, for at få bolden til at trille gennem hele banen uden at falde ud undervejs.  

 

Gem gerne rullerne efter leg, så de kan bruges igen til andre, sjove lege.  
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Labyrint 

 

Du kan lave din egen labyrint af et låg fra en skotøjsæske, elefantsnot og pastapenne. Brug en glaskugle, 
kalaha-kugle, vindrue, vandperle, kikært eller hvad du ellers har, som er rundt. 
 
Sådan noget legetøj her, som vi selv laver, er sjældent noget mine børn gider lege med igen og igen. Så 
derfor bruger jeg elefantsnot, så jeg kan pille pasta af igen nogle dage senere, når interessen forsvinder 
igen. På den måde kan man bruge både pasta, snot og låg til andre lege senere. 
 
Du kan selv bestemme, hvor svær banen skal være, ved at putte flere/færre pastaer i, skære huller i banen 
eller tegne en streg som barnet skal følge. Du kan også vælge at skrive bogstaver eller tal som barnet skal 
sige højt, når kuglen rører dem.   

 

Pastapenne er også sjove at putte på spyd for de små børn. Denne 
aktivitet styrker barnets finmotorik og øje-håndkoordination.  

Min den yngste har brugt lang tid på denne aktivitet, da han var 
omkring 2 år.  
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Glaskugleorkester  

 

Sådan forbereder du legen 
Find et glas, en vase, eller en beholder 
 
Klip tuden af en ballon 
 
Stræk ballonen henover åbningen på fx glasset 
 
Find noget helt rundt, som en glaskugle, vandperle, bordtennisbold. Hold glaskuglen et par centimeter over 
ballonen, slip den, og se, hvad der sker.  

Det lyder ret fedt, hvis du har mange glaskugler i gang på samme tid. 

Jeg synes, at det er en meget fascinerende aktivitet. Og mine børn er altid med på at få glaskuglerne til at 
lave musik for os.  
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Leg med bogstaver og ord 

  

Bogstav-match 
Skriv to sæt af de 29 bogstaver på et stykke papir. Det ene sæt fungerer som pladen og så klipper du det 
andet sæt ud i hvert bogstav. Du kan vælge at laminere både plade og de enkelte bogstaver, så det holder 
bedre.  

Denne aktivitet kræver ikke, at barnet kender bogstaverne endnu. Men barnet lærer at se forskel på 
symboler. Mange 2 årige kan godt se, at Y og S er forskellige, og de kan (måske) også finde det matchende 
bogstav på pladen.  

Jeg synes, at det er en skøn aktivitet, der ikke stiller for store krav til barnet, men samtidig lærer det nyt om 
bogstaver for hver gang, fordi man sætter ord på, hvad barnet laver. Fx: ”Ja, du har et S. Kan du se, hvor det 
andet S er? Nej, det var et P. S ser sådan ud (peger på bogstavet i barnets hånd.) .. Ja! Du fandt det, dét er 
S.”  

Ord/navne-match 
Hvis dit barn er mere interesseret i ord, kan du også lave denne aktivitet, hvor du skriver en masse navne 
eller ord på en tavle eller et papir. Så skal dit barn finde sit eget navn, eller et bestemt ord. Barnet behøver 
ikke at kunne læse for at synes, det er sjovt. De matcher bare ordet.  
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Leg med talforståelsen 

    

Måske har dit barn allerede lært at tælle til 10, 20 eller 100. Men har det lært, hvor mange ti egentlig er? 
Og hvordan symbolet for ti ser ud? 

Skriv tal på papir eller med malertape eller washi tape på gulvet. Ved ’1’ skal I finde én ting af noget i huset. 
Ved ’2’ finder i to af noget osv. Barnet kobler på den måde mængde og symbol sammen og danner en 
bedre talforståelse.  

Når man leger med talforståelsen, kan det se ud på mange forskellige måder. Det vigtigste er egentlig bare, 
at det er noget, der optager dit barn, og at det ikke bliver for svært. Hvis det bliver for udfordrende for dit 
barn oplever det et nederlag, og for mange nederlag kan føre til at barnet tænker: ”Jeg er ikke sådan en, 
der er god til tal.” Det må derimod heller ikke blive alt for let, for så mister barnet som regel også 
interessen. Børn søger nemlig helt naturligt lege og udfordringer, som de vokser af. 

 

Tegn evt. prikker ved hvert tal, for at dit barn selv kan finde ud af, hvad der står. Otte prikker er lig med 8.
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Drageæg til frokost 

    

Opskrift 
Æg 

Frugtfarve  

Sådan gør du 
Kog æg, fuldstændig som du plejer, når du laver hårdkogte æg. Når de er færdige, lader du dem køle af, 
indtil du og dit barn kan røre ved æggene. 

Nu skal skallen knækkes mens den stadig sidder på ægget. Læg ægget med den knækkede skal i en pose og 
dryp 7-8 dråber frugtfarve i. 

Luk posen og fordel farven så hele ægget er farvet. Gør det samme ved de andre æg. Hvis du laver flere 
farver skal du bruge en ny pose pr farve. (Se billede herunder)  

Lad æggene ligge i poserne i 10 minutter og skyl så æggene i vand, for at få overflødig farve af.  

Nu skal æggene pilles og de er klar til at blive spist. De er ret sjove at servere til påskefrokosten!  
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