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Språkspel - Fem sinnen
Art.nr. 7763-727-1

Innehåll
• 35 stora färgbilder bingobrickor 24x18 cm
• 25 små färgkort i kartong 7x8 cm
• 5 dubbelsidiga spelplaner 24x18 cm
• 5 runda tecknade sinneskort 6 cm i diam.

Användningsområde
• förskola
• särskola
• tal- och språkträning
• terapi
Inlärningsmål
• Observera och beskriva föremål och situationer.
• Upptäcka och förstå sinnenas roll i hur man
upplever omvärlden.
• Förstå och använda korrekt vokabulär.
OBS:
Sinnesintryck är komplexa och upplevs sällan
bara av ett sinne. Situationerna på bilderna är
valda för ett specifikt sinne, men inbegriper ofta
många olika stimuli.

Upptäcka materialet
• Undersök och beskriv fotografierna. Inte alla
bilder visar situationer som är välkända för
barn, till exempel hur rå fisk luktar, eller hur
ett taggtrådsstängsel känns.
• Identifiera de små färgkortens bilder.
• Led in samtalen på reflektioner kring sinnesintryck och vad öron, ögon etc är till för.
Sorteringsaktiviteter
• Sortera baserat på om människor är med
på bilden eller inte. Det är ofta lättare för ett
barn att förstå världen av sinnen när den
inkluderar en person.
• Sortera till vart och ett av de fem runda sinneskorten.
• Sortera efter känsla; obehaglig eller behaglig till exempel.

Lotto
Ett sinne:
• Dela ut spelplanerna och lägg sidan med
enbart ett sinne uppåt.
• Blanda de små bildkorten och lägg dem med
bilden uppåt.
• Ett barn i taget tar ett kort och beskriver det,
samt vilket sinne det hör till, med motivering.
• Om sinnet matchar det på spelplanen får
kortet läggas där, annars läggs det tillbaka
bland de andra och nästa spelare får fortsätta.
• Spelet fortsätter till en av spelarna har fyllt
hela sin spelbricka.
Fem sinnen:
• Dela ut spelplanerna och lägg sidan med
fem sinnen uppåt.
• Spela som ovan.
forts.

Bildlista
Doft
Små bildkort:
1.
2.
3.
4.
5.

34. trasigt glas
35 . barn och gosedjur
36. våta fötter på stenar

parfymflaskor
smutsiga strumpor
sopor
kobajs
liljekonvaljer

Hörsel
Små bildkort:

Stora bildkort:
6. färsk fisk
7. skortstensrök
8. barn som håller för näsan
9. kyckling i ugn
10. ljus
11. avgaser
12. blomsteraffär
Smak
Små bildkort:
13.
14.		
15.		
16.		
17.

saltgurka
salt och peppar
chokladtårta
glass
chilifrukter

Stora bildkort:
18. bröd
19. grönsaker
20. kock
21. kladdigt barn
22. frukt
23 . kvinna och citron
24. äcklat barn
Känsel
Små bildkort:
25 .
26.		
27.		
28.		
29.

is
taggtråd
nalle
sjöborre
handtvätt

37.
38.		
39.		
40.		
41.

megafon
hörlurar
väckarklocka
skrikande baby
telefon

Stora bildkort:
42. applåd
43. trumset
44. vägarbete
45. flygplan
46. skriande åsna
47 . viskande barn
48. hörapparat
Syn
Små bildkort:
49.
50.		
51.		
52.		
53.

glasögon
TV
trafiksljus
piltavla
kamera

Stora bildkort:
54. regnbåge
55. smink
56. lampa
57. fönster
58. fyrverkeri
59. blind kvinna
60. barn och nyckelhål

Stora bildkort:
30. glöd
31. Brailleskrift
32. drejning
33. hand i hand
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