
Språkväskor för utlån! 
 

Biblioteket satsar på språkutveckling för barn. Det finns många olika väskor 

med olika material. Allt från de populära Babblarna till nya spel och leksaker. 
 

 

Språkväskan  Babblarna  –  Dadda / Babba / Bobbo / Diddi  

             
 

Det finns 4 språkväskor Babblarna, en för varje titel. I övrigt innehåller de samma material, 

både att läsa, leka och spela med. Det finns även material att träna tecken som stöd med. 

Passar barn som är i tidig språkutveckling och innehåller även material att träna uttal med.  

 

Språkväskan  Babblarna  –  Stora Babblarnaväskan 

    
 
En ryggsäck som innehåller alla Babblarna-böckerna, Stompalång, första albumet musik-CD, 

memory-kortspel, Babblarna figurer och tips på språklekar. 

 

Språkväskan Språklek med Ajja & Bajja 

 

Läs, lek, spela Lotto och teater. Med Ajja & Bajja utvecklar de yngsta sitt språk samtidigt som 
de har roligt! Ett härligt paket för språkutvecklande lekar. Handledning och tygdockorna Ajja 
& Bajja ingår. 



Språkväskan Första-orden,   Första-meningarna  och     Stora-ljudväskan            

           

Första-orden                   Första-meningarna                      Stora-ljudväskan               

Första orden-väskan och Första meningarna-väskan passar barn som är i tidig 

språkutveckling och innehåller material att både läsa, leka och spela med. Stora ljudväskan 

innehåller material för att träna uttal med. 

I alla väskor finns en lättläst handledning full med lekförslag och språkutvecklande tips! 

 

Språkväskor -  Från sak till bild   och   Pinoväskan 

                                      

   Från sak till bild              Pinoväskan          

Språkväskorna är ett stimulerande kommunikationsmaterial med många 
användningsområden. Materialen kan ge inspiration och idéer till personal. 

Från sak till bild innehåller metodbok, vardagliga föremål och leksaker samt foton av 
föremålen.  

Pinoväskan innehåller Pinos dagbok med tecken som stöd, 1 CD-rom samt föremål och 

leksaker ur boken. 

Materialen kan uppmuntra små barn och andra barn med försenad språkutveckling att förstå 
betydelsen i bilder, stärka barnets språkutveckling och fantasi. Barnen kan träna förmågan 
att förstå att bilder symboliserar en verklig sak.  

 

Målgrupp: personal på förskolor, särskolor, daglig verksamhet med mera. 
 
 
Välkommen att låna väskorna! 
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Flera Språkväskor… 

Språkväskan – Mina Känslor med tecken 

     

Prata känslor och låt barnen fysiskt visa hur de mår!  

Det kan du göra med den nya Språkväskan – Mina Känslor med tecken. Väskan består av 12 

mattor med en bild för varje känsla; glad, ledsen, sur, pigg, trött, arg, nöjd, modig, lycklig, 

rädd, lugn, "myror i brallan".  

             

Varje bild innehåller också tecknet för varje känsla.  

I väskan finns också en handledning med förslag på olika lekar och ett memoryspel med kort 

på 8 känslor. 

Materialet passar för alla barn men särskilt bra i en barngrupp där det finns barn i behov av 

tecken som stöd. 

För mer information: http://sprakbussen.se/butik/mina-kanslor/ 

http://sprakbussen.se/butik/mina-kanslor/


Språkväskan – Berättande 

 

Materialet i Språkväskan "Berättande" är sammanställt i syfte att stimulera barns berättande 

på ett konkret och handfast sätt. Träning i att berätta kan ha positiva effekter för ett barns 

språkförståelse och läs- och skrivutveckling. Förmågan att berätta är också viktigt i sociala 

sammanhang, att kunna berätta vad man själv eller någon annan varit med om.  Att berätta 

med en "röd tråd" är svårt för många barn och då är bildstöd i form av t ex sekvensbilder ett 

sätt att hjälpa barnen att utveckla berättarförmågan. 

Materialet kan användas på flera olika sätt. Beskrivningen som finns med är tänkt som 

inspiration. 

 

Språkväskan – SpråkGympa med Babblarna, ledarväska 

                     

             Gör som Joel, gympa och babbla! 

SpråkGympa med Babblarna består av tio inspirerande, roliga, motoriska och 

språkutvecklande pass! Med Babblarna Första Albumet, Upp och ner och hit och dit, som bas 

och många olika material som stöd får hela barngruppen mycket talträning och 

språkutveckling. På sprakgympa.se kan du få tips på 10 olika pass, inloggning får du i väskan! 

En tryckt handledning med 10 pass ingår också och diverse andra roliga material. 



Språkväskan – Lyssna 

         

Träna barn att lyssna genom lekar och olika ljud att lyssna på! 

Innehåll: 

 Bok: Lyssna & berätta!   

 Detektiv Långöra   

 Ljudmemory – Djurljud  

 Ljudmemory – Naturljud  

 Ljudmemory – Vardagsljud  

 Ramspåse 

 Tips på Lyssnandelekar 

 Handledning 

 


