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Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle,
veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige
arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av
minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra
språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset
"barnehageåret." Disse finner du i veiledningsheftet, med en kort teoretisk innledning om språk,
språkutvikling og flerspråklighet. Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt
for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. I
veiledningen er det forslag til et utvalg aktiviteter, sanger, rim og regler, og tips til aktuelle barnebøker.
Veiledningen kan også kjøpes separat. Til serien er det også en arbeidsbok til hvert barn med tekst både på
bokmål og nynorsk. Boka mi er barnets egen arbeidsbok og bygger på aktivitetene i veiledningen. Her møter
barnet igjen bildene fra temaene, og i feltene ved siden av hvert bilde kan den voksne notere barnets språklige
utvikling.
Til hvert tema er det også tegneoppgaver som sammenfatter aktiviteter barnet har arbeidet med. Boka mi
selges separat.
Norsk tegnordbok – bare må ha den! www.tegnordbok.no. Med sine 7000 tegn (desember 2016) vil

tegnordboken bli en viktig ressurs i arbeidet med å skape et. Summer Poems and Rhymes for Kids (Poetry
About Summer) Summer Poetry and Songs (dltk Holidays) Vennskap (Tekst for en hver anledning) Vi vil
gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det. Textpilot er et program som
hjelper med rettskriving, ordvalg og opplesing i alle programmer hvor du arbeider med tekst.
lena@snakkepakken.no 41 01 07 04 org nr 981 380 355 Publisering, kopiering og bruk av artikler, fotos, lyd,
Power Point og illustrasjoner skal i forkant godkjennes av.
Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema er spesielt laget for
flerspråklige barn og unge og kan brukes både i barnehage. LEXIN er en nettbasert ordbok på norsk og
forskjellige språk som er laget spesielt for minoritetsspråklige. Siden er i stadig utvikling og det finnes pr. i
dag.
WWDC omhandler blant annet sterkere ytelse for iPad Pro og hele Mac-familien, en helt ny App Store og
oppdateringer for iOS, macOS og watchOS. Det flerspråklige bibliotek er ferdig med flytteprosessen til
Nasjonalbiblioteket og åpner for utlån 2. mai. Mer om åpningen Apple-kundestøtte er her for å hjelpe deg.
Finn ut mer om populære emner, og finn ressurser som hjelper deg med alle Apple-produktene dine.

