Månedens aktivitet: Felter
Af Birgitte Albæk Henriksen
Kort om aktiviteten: Felterne er lidt en pudsig aktivitet, som de
fleste børn hos mig kommer til at elske! Den kan også tilpasses
rigtig mange sproglige vanskeligheder – ordforråd, fonologi,
impressiv og meget mere – men her er der fokus på syntaks. Da
der indgår legetøj, kan spillet dog nogle gange være lidt
distraherende for nogle børn.
Hvad kan aktiviteten bruges til: Jeg bruger aktiviteten til at øve
syntaks, som jeg kan styre mere eller mindre. Derudover er det
også en lidt sjov aktivitet, som kan have et lidt legende element.
Målgruppe: Jeg bruger spillet til rigtig mange aldersgrupper,
men den primære aldersgruppe er 3-5-årige, men også ældre
børn kan bruge den.
Materialer: En individuelt tilpasset plade med felter, blandede
små figurer som kan stå på felterne. Det er ikke vigtigt hvilke
figurer som bruges, da de hverken skal matche med billederne
eller det sproglige element.

Billede 1: Felter med dyr, hvor der kan
øves syntaks med blandede ord.

Sådan gør man: Man laver først sin plade, hvor jeg i eksemplet har valgt dyr, da det altid er et
populært emne blandt børnene. Herefter lægger jeg alle figurerne i en bunke ved siden af pladen,
så barnet løbende kan vælge de figurer han/hun vil bruge. For at vise hvordan aktiviteten laves,
starter jeg gerne med at vælge en figur og siger ”Jeg vælger bilen og sætter den på hesten, fordi
de begge to er hurtige”. Herefter er det barnets tur.
Det er ikke vigtigt hvilke figurer der sættes på hvilke billeder, bare barnet får øvet den faste
sætning jeg har valgt, hvor barnet skal formulere et argument. Argumenterne kan være simple
eller mere komplicerede, og nogle gange kan det blive et helt samarbejde at få de tilfældige
figurer til at passe på billederne, men der bliver øvet mange sætninger og formuleringer.
Legen kan også udvides til at have fokus på fonologi (kun ord med /s/), ordforråd (farver,
størrelser m.m.) og forståelse (”Sæt figuren på et dyr som kan flyve”).

