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I er altid velkomne til at kontakte os vedr. biblioteksbesøg  

og evt. spørgsmål. 

 

Telefon 36 37 97 00 

E-mail: biblioteket@rk.dk  

 

 
Rødovre Hovedbibliotek:  
 
Åbningstider               Selvbetjening 
 

Mandag  10 - 19   8 - 10 

Tirsdag  10 - 19   8 - 10 

Onsdag  10 - 19   8 - 10 

Torsdag  10 - 19   8 - 10 

Fredag  10 - 17   8 - 10 

Lørdag  10 - 14  

Søndag   Lukket 

De første tal 0 – 20: Spil, bøger, terninger og søstjerner.  

 

Stor – større – størst: Spil, hæklede kurve, dukke, Panda-Babushka og bøger 

 

Emil leger med æg: Emils tøj, spil, træmand, kniv og bog.  

 

Giraffen, der kunne regne: Spil, puslespil og bøger.  

 

Leg med tid Spil, bøger og effekter som timeglas, stopur, stempel, terninger 

og yoyo.  

Matematikkuffert til børn i vuggestue  

Matematikkuffert til børn i børnehave 

Leg og lær med tal, former og farver: Spil, bolde og bøger.  

 

Den første matematik: Spil og bøger.  

GOD  

LEGE- og 

LÆSELYST 
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LÅN EN KUFFERT 

Hvad er en sprogkuffert 

En sprogkuffert indeholder bøger og konkreter, som gennem leg er med til at  

stimulere barnets sprog. Det kan være musikinstrumenter, dukker, spil og puslespil. 

Konkreterne understøtter emnet i kufferten, og der er en anvisning på, hvordan du 

bruger kufferten sammen med barnet.  

 

Hvem kan låne og hvordan  

Vi låner vores sprogkufferter ud til børneinstitutioner og til forældre, hvis barn har 

brug for sproglig støtte eller blot ønsker at understøtte barnets sproglige udvikling. 

Du kan låne og reservere sprogkufferterne på samme måde som bibliotekets andre 

materialer.  

 

På de næste sider finder du en oversigt over bibliotekets kufferter, og hvad de  

indeholder.  

 
 

 



Sangkufferter for vuggestuebørn 

En lille frø i mosen sad: Åkandeblad, frø, stork og bog.  

 

Jeg gik mig over sø og land: Bog, dyr og pose.  

 

Jens Hansens bondegård: Bog og trædyr.  

 

Lille Peter Edderkop: Edderkop, mur, regnvejrssky, sol og bog.  

 

Mariehønen Evigglad: Rabarberblad, mariehøne, snegl og bog.  

 

Se min kjole: Bog og tyl-skørter.  

 

Sur, sur, sur, lille bi omkring: Bi, dreng, blomst, bikube og bog.  

Sprogkufferter for vuggestuebørn 

Aben Arthur leger og spiller: Tøjdukke, puslespil, klokkespil, cd, perlery-

ster og bog, der opfordrer til leg, læring og sprogstimulering.  

 

Cirkeline synger og tæller: Rangledukker, puslespil, bog, cd, nodehæfte, 

bog og tamburin.   

 

De første tal og farver: Spil og bøger.  

 

Den sultne larve Aldrigmæt: Plyslarve, stofblad– og kokon, sommerfugl 

fingerdukke, madvarer i stof og træ, vendespil, talspil, bog 

 

Elmer, former og farver: Dukke, elefantmad, knoppuslespil, rammepusle-

spil, farve/sorteringsspil, bold og bøger.  
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Carlsens sprogkuffert til børn fra 2 år 

Carlsens sprogkuffert 1-5: Billedbøger, papfigurer samt en vejledning af 

Lotte Salling om dialogisk læsning og motorisk deltagelse i sprogprocessen.  

Sprogkuffert - andre sprog til børn fra 2 år 

Kejserens nye klæder: Tre sprog: Dansk, arabisk og tyrkisk. Bøger, cd,  re-

kvisitter.  

 

Fyrtøjet: To sprog: Dansk og arabisk. Spil, dukker, cd og bøger.  

 

Tysk for børn: Spil, terningespil, handskedukker, bøger.  

 

Begynder – engelsk med Polly: Papegøjer, hus, kaffestel, pose med mad, 

bøger og spil.  

Sciencekuffert til børn fra 3 år  

Rejsen ind i kroppen: Diverse ark til kopiering, metalplade med tryk, folie-

magneter med skeletdele og organer, stetoskop.   

Kulturhistoriekuffert til børn fra 3 år 

Bondegården: Bøger, billedtæppe, bondegårdsdyr og traktor.  

 

Legetøj og leg gennem tiden: Spil og bøger.  

 

Ting fra gamle dag og nutiden: Spil, bøger, tøj, terninger og hæfte.  

 

 Vikingernes hverdag: Hammer, væveredskaber, legetøj, bøger .  
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 Pippi i cirkus: Pippi cirkussæt, figurer, Micki alfabet-byggeklodser og bog.  

 

Prinsesser: Spil, memory-spil, dukker, bøger og bogstaver.  

 

På opdagelse i skoven: Bøger, huskespil/billedlotteri, bogstavterninger, ting 

fra skoven og stofpose til Kims-leg.  

 

På opdagelse i skoven: Bøger, huskespil/billedlotteri, bogstavterninger, ting 

fra skoven og stofpose til Kims-leg.  

 

Riddere: Figurer, spil og bøger.  

 

Rim, remser og rytmer: Let rimspil, cd, bog og cd, bøger,  

fortælleterninger og musikinstrumenter.  

 

Rim, rytmer og legelæsning: Spil, fortælleterninger, alfabetterninger, mu-

sikinstrumenter, bøger og cd.  

 

Spis sundt med Kaj og Andrea: Billedboks, dukker, grøntsager, alfabet-

terninger og bøger.  

 

Svinedrengen: Spil, dukker, musikinstrumenter og bøger med eventyret af 

H.C. Andersen.  

 

Tal følelser med Alfons Åberg: Dukker, bøger, spil, cd og maracas.  

 

Trafik: Spil, trafikskilte, biler, handskedukker og bøger.   

 

Trolde: Troldefamilie, spil og bøger.  

 
Trine Trold og Lars Larve: Dukker, tingfinderting, cd, spil og bog  

 

Vi er her også: Spil og bøger, der henvender sig til børn, der har søskende 

med udviklingsforstyrrelse. 
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VIDSTE DU AT… 

I førskolealderen 

er barnets hjerne 

som en svamp. 

Hvad spiser dyrene: Handskedukker, huskespil, puslespil og bog.  

 

Sansekuffert: Spil, bøger, cd og musikinstrumenter.  

 

Tal om tøj, farver og ting der passer sammen: Dukke med knap,  

lynlås og snørebånd, spil og bøger.  

 

Udrykningskøretøjer: Puslespil, stabelbiler, handskedukker, bog. 

 

Kæledyr – Hundehvalpe: Hundehvalp, tæppe, mad til hundehvalpen, bold, 

puslespil og bog.  

 

Lastbiler: Knoppuslespil, biler og bøger.  

 

Mariehønen Evigglad: Dukker, cd, bøger, spil og rytmeæg.  

 

Min verden – Kigge-lege-lære: Stabeltårn, spil, knoppuslespil, træbiler, stof-

bolde, og bøger.  

 

Min verden – Lyde-former-farver: Stabel-putte-kasse, magnetisk stabel-

tårn, spil, cd, rasledyr, stofbolde og bøger.  

 

Min verden – Modsætninger: Spil, puslespil og bog.  

 

Peter Pedals fætter: Huskespil, puslespil, billedlotteri, domino, bog, tøjdyr 

og gul hat. 

 

På tur i Zoo: Spil, aktivitetsæske, musikinstrumenter og bøger med cd.  

Sprogkufferter til børn fra 3 år 

Bamses verden: Tøjdukker, spil, træfrugter og bøger, der opfordrer til leg, 

læring og sprogstimulering.  

 

Barbapapa i skole: Alfabet-byggeklodser, kugleramme med tavle, Barbapapa

-figurer, musikinstrumenter, spil og bøger.  

 

Biler: Spil, puslespil, spillekort, vejskilte, biler og bog.  
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 Fingerdukketeater: Dukketeater, fingerdukker (Kaj, Andrea, Bamse, Kylling 

og Ælling), 5 musikinstrumenter og bøger. 

 

Følelser og Fido: Dyr, vante, spil og bog.  

 

Guldlok og de tre bjørne: Dukke, bjørne, spisestue, service,  

soveværelse og bog.  

 

Guldlok og de tre bjørne: Vendedukke, bjørne, senge, stole, skåle,  

Puslespil og historie. 

 

Kroppen: Spil, dukker, bøger og kuffert med lægeting.  

 

Køb ind med Bamse, Kylling og Ælling: Tøjdukker, spil, træfrugter og 

bøger.  

 

Livet på landet: Puslespil, huskespil, grønt stof, hegn, bondegårdsting, bøger 

samt bog og dvd.  

 

Lær bogstaver og ord med ugle: Tøjdyr, alfabetplade, tegneblok, blyanter  

og bog. 

 

Peddersen & Findus: Spil, bog, tøjdukke, tøjdyr, ur og hat.  

 

Prinsessen på ærten: Prinsesse, ært, underdyner, dyne, hovedpude, spil og 

bog.  

 

Prinsessen på ærten: Prinsesse, prins, konge, dronning, 20 dyner/puder, ært, 

bold med verdensmotiv, 4 kroner, 2 bøger  

 

Prinsesser – Frost: Figurer, spil og bog.  

 

Rasmus Klump: Huskespil, spil, puslespil, dukke og bog.  

 

Rødhætte og Ulven: Handskedukker, puslespil og bog.  

 

Årstiderne: 29 dyrefigurer, musikinstrumenter og bøger.  

 

 

  

 

            Rødovre Bibliotek                                    www.rdb.dk 

 

Sprogkufferter til børn fra 4 år 

ABC: Spil, bogstavkort, fortælleterninger, cd, hånddukker og en bog, der op-

fordrer til leg, læring og sprogstimulering.  

 

Cirkeline går på opdagelse: Vendespil, tøjdukker, frugter, og bøger.  

 

Cirkus: Spil, cd, bøger, musikinstrumenter, cirkusting og cirkustøj.  

 

Cirkeline: Cirkeline i tændstikæske, Frederik og Ingolf, bi, mariehøne, klokke, 

lille kop og underkop, vendespil, 4 bøger  

 

De tre Bukke Bruse: Spil, figurer og bøger.  

 

Det er ganske vist: Fingerdukker, fjer, spil og bøger af H.C. Andersen  

 

Farlige dyr: Spil, dyr, bøger og bogstaver.  

 

Find og gæt: Dyremasker, spil og bøger.  

 

Følelser og Hermann: Spil, fingerdukker, fortælleterninger og bøger.  

 

H.C. Andersens eventyr: Bøger Fyrtøjet, Grantræet, Den grimme Ælling, 

Kejserens nye Klæder, Klods Hans, Nattergalen m.fl.  

 

Hjemmets indretning: Spil, badeværelse, soveværelse, køkken/stue, familie, 

fortælleterninger og bog.  

 

Hvordan elefanten fik sin lange snabel: Dukker, cd, spil og bøger.  

 

Kaj og Andrea er kærester: Handskedukker, beans med lyd, fingerdukker, 

cd’er, Åkandeblad med insekter, rede, rasleæg og bøger.  

 

Klods Hans: Bøger, spil og dukker.  

 

Leg med bogstaver: Træbogstaver, spil og bog.  

 

Løven der åd bogstaver: Huskespil, spil, træbogstaver og bøger.  

  

Mobning blandt Smølferne: Smølfehuse, figurer, spil og bøger.  

 

Pippi på kurrekurredut-øen: Perler, ABC memo, puslespil og bøger.  
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