
Find 5 fejl- Egnet til børn fra 5 år 

Kig på tegningerne sammen med børnene. For at fremme deres sproglige kompetencer, kan I tale om alt det de kan se på bille-

det. Så kan I skrive ordene eller sætningerne ned, derved henleder du børnene på det skriftsproglige. Sig at nu skal I se om I 

kan finde fejlene på det andet billede, der er noget der mangler! Hvad mangler? Her øver I koncentration og iagttagelsesevne.  

Læs dokumentet i: støt barnets sprog - Tøm illustrationen for ord - til dette formål kan I også bruge printet. 

Hvis børnene har lyst, kan de farvelægge tegningen. 

Idé, layout & forfatter: Pia Gravlund Kinch Ilsfort 

Illustrator: Sarah Mølbak Ilsfort - Marianne Gravlund Ilsfort 
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