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Vägledning till Roliga ljud - ljudkort med vardagskort
Den här lådan är specialdesignad för förskolebarn och innehåller en samling bilder tillhörande sex
barnnära områden: djur, musik, objekt, fordon, ansiktsuttryck och lek.
Lådan innehåller foton i två format och en CD-skiva. Det här materialet är idealiskt i det
språkutvecklande arbetet. Man kan välja att antingen arbeta bara med bilderna, bara med CD-skivan
eller med båda två samtidigt. På CD-skivan finns en samling ljud som går att knyta till bilderna. På så
vis kan man arbeta med olika situationer som direkt går att koppla till barnens egna erfarenheter.

Ålder
Materialet kan användas av barn från 2 år och uppåt. Det är utmärkt även till specialundervisning
samt till all form av språkträning.

Pedagogiska mål
 Utveckla språket:
– Stimulera spontantal
– Benämna bilder och utveckla ordförrådet
– Lära sig verb kopplade till händelserna på korten
– Forma enkla meningar
– Stimulera förmågan och viljan till samspel och kommunikation med andra
 Lära sig att tolka bilder:
– Beskriva bilder
– Kunna identifiera viktiga komponenter i bilden och relatera dessa till egna erfarenheter eller till
ett ljud
 Utveckla förmågan att lyssna:
– Skilja ljud ifrån varandra (ljuddiskriminering)
– Koppla ljud och bild
– Koppla ord till ljud

Innehåll
30 färgfoton, format 21 x 30 cm. På baksidan av varje kort finns en igenkänningssymbol.
30 färgfoton med samma bilder som ovan, format 8½ x 12 cm
CD-skiva (speltid 53:46 minuter)
Vägledning till pedagogen
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Aktivitetsförslag
Börja med att låta barnen leka fritt med korten för att bekanta sig med dem.

Aktiviteter med endast kort
 Benämn det som finns på bilderna (serie för serie)
 Analysera de olika delarna av bilden och diskutera
 Sortera fotona i olika serier och prata om vad korten i en serie har gemensamt. Prata om korten i
den aktuella serien:
– Djur: Härma djurens läten.
– Ansiktsuttryck: Härma ansiktsuttrycken hos personerna. Fundera över hur de kan låta. Försök
att låta så.
– Objekt: Prata om de olika objekten. Var kan man finna dem? Hur används de?
– Musik: Härma ljuden på instrumenten. Låtsas att man spelar instrumenten (luftgitarr etc.)
– fordon: Koppla en leksak till varje fordonsbild. Prata om dem.
– Lek: Fundera över vilka lekar man kan leka i förskolan.
 Placera ett kort från en annan serie bland korten i en serie. Låt barnen diskutera vilket av korten
som ska bort.
 Ta bort ett eller flera av korten i serien. Låt barnen diskutera vilket eller vilka kort som saknas.
 Samla de kort som föreställer saker som går att mima. Mima och be barnen gissa vilket kort som
mimats.
 Diskutera vad man mer hade kunnat ha med i de olika serierna.

Aktiviteter med endast CD-skiva
 Spela upp de olika ljuden i en serie och be barnen tala om vad det är. Uppmana barnen att härma
ljuden på CD-skivan.
 Låt varje barn berätta en historia till ett ljud. Spela upp ljudet. Prata om vad det är. Sedan frågar
man vem som vill berätta en historia till just det ljudet.
 Använd spår 37-42 och låt barnen gissa till vilken serie de olika ljuden hör.
 Till spåren med musik kan man be barnen sjunga melodierna som instrumenten spelar och lära sig
dessa utantill.

Aktiviteter med både CD-skiva och kort
 Lägg ut de stora korten från en serie på golvet. Spela de tillhörande ljuden och be barnen gissa
vilken bild som är den rätta. Be barnen benämna bilden.
 Samla korten från en serie. Lägg ut alla bilder utom en. Spela upp ljudet till detta och be barnen
gissa vilket det är.
 Använd språk 31-36 och be barnen lägga bilderna i den ordning de hör dem.
 Lägg ut de kort som hör till ett visst spår. Lägg till ett kort som inte hör hemma där. När barnen
lyssnat färdigt på alla ljuden i spåret ska de identifiera och benämna det kort som ska bort.
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CD-skivans innehåll
Spår 1 – 7 djur
1. Katt
2. Hund
3. Fågel
4. Ko
5. And
6. Bin
7. Häst

Spår 31 djur
Bin
Fågel
Katt
And
Häst
Ko
Hund

Spår 8 – 11 musikinstrument
8. Trumma
9. Trumpet
10. Gitarr
11. Piano

Spår 32 musikinstrument
Trumpet
Gitarr
Piano
Trumma

Spår 12 – 17 objekt
12. Dammsugare
13. Telefon
14. Hushållsassistent
15. Tvättmaskin
16. Vattenkran
17. Hammare

Spår 33 objekt
Hushållsassistent
Tvättmaskin
Hammare
Dammsugare
Telefon
Vattenkran

Spår 18 – 22
18. Flygplan
19. Bil
20. Båt
21. Motorcykel
22. Tåg

Spår 34 fordon
Båt
Motorcykel
Flygplan
Tåg
Bil

Spår 23 – 26 känslouttryck
23. Gråt
24. Skratt
25. Skrik
26. Pussas

Spår 35 känslouttryck
Skrik
Pussas
Skratt
Gråt

Spår 27 – 30 fritid
27. Karusell
28. Boll
29. Cykel
30. Bad

Spår 36 fritid
Boll
Bad
Karusell
Cykel
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Spår 37
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Spår 40
Katt
Hushållsassistent
Pussas
Bad
Häst
Piano
Tåg
Hammare
Ko
Boll

Spår 38

Hammare
Häst
Gitarr
Cykel
Gråt
Karusell
Motorcykel
Fågel
Katt
Tvättmaskin
Spår 41

Gitarr
Gråt
Fågel
Karusell
Båt
Bin
Skratt
Bil
Telefon
Motorcykel
Spår 39

Båt
Dammsugare
Bin
Trumpet
Skratt
Telefon
Pussas
Tåg
Ko
Hushållsassistent
Spår 42

Skrik
Tvättmaskin
Flygplan
And
Trumpet
Vattenkran
Trumma
Dammsugare
Hund
Cykel

Bad
Vattenkran
Piano
Boll
Skrik
Bil
Flygplan
And
Trumma
hund

Nypon förlag AB • Berga Allé 1 • 254 52 Helsingborg • Tel Redaktionen 042-442 24 20
Tel Kundtjänst 019-20 69 40 • www.nyponforlag.se • info@nyponforlag.se

