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Användningsområde 
• förskola 
• förskoleklass 
• specialundervisning 
• tal- och språkgrupper 
• svenska som andraspråk 
• modersmålsundervisning 

Inlärningsmål 
• Att utveckla ordförrådet 
• Att utveckla den språkliga kompetensen 
• Att utveckla och fördjupa syntaktisa  
  kunskaper 
• Att utveckla förmågan att berätta fritt 
• Att tänka logiskt 
• Att förutse en händelse

Språklåda - Pepi
Art.nr. 7762-808-8

Användningsförslag
•  Beskriv detaljerat situationer och personer.
•  Beskriv känslorna hos de personerna.
•  Berätta handlingen i berättelsen.
•  Hitta kortens rätta ordningsföljd i en sekvens.
•  Hitta på en egen titel.
•  Tänk ut förloppet och slutet på en berättelse 

och jämföra dem med de avbildade.

Sekvenserna (antal bilder inom  parentes)
1.  Komma till förskolan (2)
2.  Ta av sig kläderna och hänga upp dem (3)
3.  Ta av sig skorna och ta på sig tofflorna (3)
4.  Jag är här, jag måste berätta något! (4)
5.  Duka frukostbordet (2)
6.  Öppna dricksflaskan och hälla upp. (2)
7.  Äta frukost (3)
8.  Sopa upp smulorna från golvet (2)

9.  Kasta boll (2)
10. Gymnastik (2)
11. Lunch (2)
12. Diska, torka och ställa in porslinet (3)
13. Borsta tänderna (3)
14. Skölja och torka munnen (5)
15. Borsta håret (1)
16. Gå på toaletten (5)
17. Tvätta och torka händerna, stänga 

toalettdörren (5)
18. Snyta sig och kasta pappers- 

näsduken (4)
19. Göra sig illa (5)
20. Vara ledsen och trött (4)
21. Prata i telefon (3)
22. Klä på sig ytterkläderna (4)
23. Gå hem (1)
24. Det här är Pepi! (2)

Innehåll
24 färglagda bildhistorier med totalt 72 
bildkort 9x9 cm. Alla kort i en sekvens har 
samma nummer på baksidan. 

Sekvenser som visar vad som kan hända under en typisk dag i förskolan. 
Övergångarna från en sekvens till en annan är flytande, så historierna går 
att förlänga efter förmåga och behov.
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