
 

Vores Zoo 

Sammenhæng: 

 I Horsens Kommunes dagtilbud er vi godt i gang med arbejdet med 

det produktive og receptive ordforråd, fx via dialogisk læsning, mens 

arbejdet med de lydlige kompetencer har brug for et løft. 

 Børns lydlige kompetencer hænger nært sammen med deres senere 

læseudvikling og er derfor vigtige at arbejde med. 

 Arbejdet med lydlige kompetencer har tidligere været rettet mod 

børn med særlige sproglige udfordringer. Det eksemplariske 

læringsforløb, Vores Zoo, er tænkt som en generel indsats for alle 

børn. 
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Vores Zoo 

Mål: 

 At arbejdet med lydlig opmærksomhed bliver en 

integreret del af hverdagen i institutionen. 

 At alle børn i institutionen øger deres sproglige og især 

lydlige kompetencer. 

 At alle i personalegruppen har viden om og er bevidste 

om vigtigheden af arbejdet med lydlig opmærksomhed. 

 At alle i personalegruppen kan arbejde med børnenes 

sproglige og især lydlige kompetencer. 

 At børn og personale får gode oplevelser med Vores 

Zoo, som giver både lyst og motivation til at fortsætte. 

Tiltag: 

 Alle i personalegruppen gennemløber det korte e-læringsforløb om Vores Zoo. 

 Hver eller hver anden uge flytter et nyt dyr (og en ny lyd) ind i børnenes zoo. Dette dyr 

skriver et brev hver dag, som Palle Post afleverer til børnene. Brevene indeholder en lille 

sprogaktivitet, som kan laves fælles til samling, eller i lige så mange grupper som der er 

voksne.  

 I Vores Zoo findes desuden to større sprogaktiviteter til hver uge, som er målrettet hhv. 

3-4-årige og 5-6-årige børn. 

 Evt. sparring ved tale-/hørekonsulenter, sprogkonsulent eller læringskonsulent.  

 

Evaluering: 

 Personalegruppen evaluerer sprogarbejdet og 

børnenes sproglige udvikling løbende med afsæt 

i læringsforløbets evalueringsværktøjer. 

 Efter ca. ½ år sendes evalueringark til forældre. 

 Efter ca. ½ år evaluerer dagtilbudslederen 

sammen med tale-/hørekonsulenter, 

sprogkonsulent eller læringskonsulent. 

Tegn: 

 Dyr og bogstaver er synlige i børnehøjde i 

institutionen. 

 Børnene er nysgerrige og interesserede i dyrene, også 

når man ikke arbejder specifikt med Vores Zoo. 

 Børnene kender dyrenes navne, lyde, bogstaver og 

håndtegn. 

 Der ses glæde hos både børn og personale, mens 

aktiviteterne foregår. 

 Børnene snakker om dyrene derhjemme. 


