
Språklek 1 - Gjetteleken 

Barna sitter i en ring, flere gjenstander ligger i midten, slik at alle 

barna ser dem. Det kan for eksempel være et eple, en bil, ei lue, 

solbriller, bamse og en duplokloss. Den voksne går gjennom hva alle 

tingene heter først, sammen med barna. Stimulerer da barna med å 

komme med navnet på alle gjenstandene, før man eventuelt hjelper. 

Deretter skal den voksne tenke på 

en ting, og gi noen hint om tingen 

uten å se på gjenstanden, og uten å 

si navnet på gjenstanden. For 

eksempel ”Jeg tenker på noe som 

man kan ha på seg. Det er blankt 

foran…” Barna skal gjette. Man 

skal gradvis gi flere hint helt til 

barna har gjettet det. Slik 

fortsetter man til hver ting er 

”funnet”. 

Dersom barnet peker, hjelp barnet ved å si ”Hva heter det?” eller gi 

fonologiske hint som ”Sss……” eller ”Sol---”? Hvis ordet ikke 

kommer, kan du si det først. Prøv å få barnet til å gjenta ordet eller si 

det sammen med deg. 

Vanskegraden kan her varieres med flere ting, ting som ligner 

hverandre, høy-/lavfrekvente ord. Dette må tilpasses barnegruppen, 

språknivået, alder, osv.  



Språklek 2 - Gjøreleken 

En rekke gjenstander plasseres mellom deg og barna. Bruk 

gjenstander som har et konkret verb tilknyttet seg, som tegneblyant, 

gaffel, drikkeglass, såpe, sko, etc. Altså ting vi kan gjøre noe med. 

Den voksne sier for eksempel: Hva kan vi spise med? 

Barna skal finne riktig gjenstand, enten ved å peke eller ved å 

benevne gaffelen. Den voksne kan da utfylle barnets utsagn/gest ved 

å si:  

Riktig. Vi kan spise med GAFFELEN. 

Man fortsetter sånn til hver ting er sagt. Etterpå kan man forsterke 

innlæringen ved å gjenta/repetere navnet på gjenstanden.  

 

  



Språklek 3 - Skattejakten 

Barna samles i en ring eller blir sittende samlet foran den voksne. 

Den voksne skal så be barna gå på skattejakt på avdelingen og i 

garderoben og lete etter ting ut fra hint som den voksne gir. 

For eksempel: Nå skal dere finne 

noe som man kan HA PÅ HODET! 

Barna skal så ut på skattejakt og 

ta med seg en ting hver som kan 

passe den beskrivelsen. Dette tar 

man med tilbake til gruppa, og 

alle viser frem tingen de har 

funnet. Den voksne må styre om 

det skal være en og en som forteller, om barnet skal plassere tingene 

i en haug og hvor mange av barna som skal få lete. 

Så kan man samtale om hvorfor tingen ble valgt, hvordan de er like 

og ulike, og er her er det mulig å knytte til mange ulike begreper og 

legge seg på ulike nivå i forhold til barnas språkutvikling.  
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