
 

Ugeplan – Uge 1: Dalle Dino flytter ind i Vores Zoo 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 
Samling 

 
Brev fra Palle Post 
læses højt: 

- Dalle Dinos lyd, 
bogstav og håndtegn 
præsenteres. 
- Dalle Dino flytter ind 
i Vores Zoo, fx i form 
af et tøjdyr. 
- Børnene laver en 
bevægelsesaktivitet. 
- Vi hænger et billede 
af Dalle Dino og hans 
bogstav op. 
 
Materialer: 

- Billede af Dalle Dino 
(fra Hit med cd’en). 

Samling 
 
Brev fra Palle Post 
læses højt: 

- Dalle Dinos lyd, 
bogstav og håndtegn 
repeteres. 
- Vi synger sangen 
om Dalle Dino. 
 
Materialer: 

- Sang om Dalle Dino 
(findes i brevet, fra 
vejledning til Hit med 
lyden). 

Samling 
 
Brev fra Palle Post 
læses højt: 

- Rim om Dalle Dino 
læses højt. 
- Børnene leger en 
lille leg med rim. 
 
Materialer: 

- Rim om Dalle Dino 
(findes i brevet, fra 
vejledning til Hit med 
lyden). 

Samling 
 
Brev fra Palle Post 
læses højt: 

- Dalle Dino og 
Gumle Geds lyd, 
bogstav og håndtegn 
repeteres. 
- Børnene deler Dalle 
Dino og Gumle Geds 
ting. 
 
Materialer: 

- Gumle Ged og 
Dalle Dinos ting. 

Samling 

 
Brev fra Palle Post 
læses højt: 

- Gumle Geds lyd, 
bogstav og håndtegn 
repeteres. 
- Vi synger sangen 
om Dalle Dino. 
 
Materialer: 

- Sang om Dalle Dino 
(findes i brevet, fra 
vejledning til Hit med 
lyden). 

Sprogaktivitet 1 Sprogaktivitet 2 
3-4 år 5-6 år 3-4 år 5-6 år 

Gætteleg med ”halve 
dyrebilleder”: 

 
Pædagogen eller børnene 
skiftes til at trække et 
”halvt” dyrebillede op af en 
lille pose eller kuffert.  
Tal med børnene om, hvad 
de ser på billedet: Hvilken 
farve har dyret, har dyret en 
hale og/eller ben, holder 
dyret ved noget, osv. 
Herefter forsøger børnene 
at gætte, hvilket dyr der er 
tale om. Hvis det er for 
svært, kan de forsøge at 
finde det pågældende dyr 
på aktivitetstæppet. 
Husk at bruge håndtegn, 
lyd og evt. bogstav 
undervejs. 
 
Materialer: 

- Gætteleg med halve 
dyrebilleder. 

”Poseleg” med 
bogstaver: 

 
Dyrene fra Vores Zoo 
lægges i en pose, hvorefter 
børnene skiftes til at trække 
et dyr og lægge det på den 
rigtige plads på 
aktivitetstæppet. Børnene 
benævner dyret med tegn 
og lyd. 
Når alle dyrene er placeret 
på tæppet, lukker børnene 
øjnene, mens pædagogen 
bytter rundt på dyrene. 
Herefter skiftes børnene til 
at sætte et dyr tilbage på 
sin rette plads. Børnene 
benævner dyret med tegn 
og lyd. 
Dyrene fjernes fra tæppet. 
Pædagogen laver en pose 
med forskellige ting, fx 
legetøj, og trækker en ting 
ad gangen. Børnene 
benævner tingene med 
tegn og lyd og lægger dem 
på de rigtige pladser på 
tæppet. (Fokus på ting, der 
begynder med [d] og [g]). 
 
Materialer: 

- Hit med tæppet. 
- Tøjdyrene fra Vores Zoo. 
- En pose med ting, fx 
legetøj. 

Leg med rim og remser. 

Lege med rim og remser er 
sjove, og gør børnene mere 
lydopmærksomme. 
Tal først med børnene om, 
hvad det betyder, at noget 
rimer. Brug lette eksempler, 
fx hus – mus – lus, og 
gerne børnenes egne 
navne. Nonsensrim er 
ønskværdige, fx Martin – 
Bartin.  
Læs nogle rim og remser 
højt for børnene, fx rimene 
om Gumle Ged i Hit med 
Palle, og tal om hvilke ord 
der rimer. 
Leg ”Rim med konkreter” 
sammen med børnene. 
Pædagogen trækker fx en 
ting op af kufferten, 
hvorefter børnene skal 
gætte, hvilken ting der 
rimer herpå. 
 
Materialer: 

- Hit med Palle. 
- Rim med konkreter – 
vejledning. 
- Pose eller kuffert til rim 
med konkreter. 

Leg med stavelser.  

Lege med stavelser gør 
børnene opmærksomme på 
sprogets rytme og er 
således med til at styrke 
deres lydlige 
opmærksomhed. 
Tal først med børnene om, 
hvad det betyder, at ord 
kan opdeles i stavelser. 
Klap stavelser i børnenes 
navne.  
Alle børn med én stavelse 
finder sammen, alle børn 
med to stavelser finder 
sammen, osv. 
Børnene får udleveret et 
ordkort med deres navn på. 
De skal klippe deres eget 
navn ud i stavelser.  
Bland herefter kortene og 
lad børnene finde deres 
eget navn.  
Byt en stavelse med et 
andet barn og snak om, 
hvordan navnet lyder nu. 
 
Materialer: 

- Ordkort med børnenes 
navne. 

 


