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De 5 sanser 

Varenr. 240610 
 

De 5 sanser ”lugt – syn – høre – tale – føle” illustreres på 5 kort (rød kant).  
Brugen af sanserne i hverdagen illustreres på 40 billedkort (blå kant) 
 
Pædagogiske egenskaber 
Billederne illustrerer situationer i forbindelse med hver af de 5 sanser og udvikler den 
funktionelle viden om sanserne. Der opfordres til at udvikle evner til at beskrive, udtrykke og til 
styrke ordforrådet. Sammenhænge, situationer og karakterer, som præsenteres på billederne, er 
velkendte og ligner dem, som barnet er vant til. Det er et fremragende medie til sproglig 
udvikling, øget ordforråd og brug af verber, der svarer til de aktiviteter, som præsenteres på 
billederne. 
 
Pædagogiske mål 
At øge kendskabet til betydningen af de 5 sansers funktioner og sanseorganerne. 
At udvikle grundlæggende ordforråd 
At forbedre den motoriske koordination gennem håndtering og gruppering af kortene 
At fremme udviklingen af iagttagelses færdigheder, i forhold til de handlinger, situationer og 
karakterer præsenteret på kortene. 
 
Anbefalet alder 
Fra 3 år 
 
Anbefalinger til brug 
Sanseorganerne (master-kort) er vist med en rød kant for at skelne dem fra kortene med blå 
kant, som illustrerer hverdagssituationer relateret til hver af sanserne. 
Til en start skal barnet være fortrolig med billederne af sanseorganerne og derefter foretage 
association/grupperings aktiviteter med lærerens hjælp. 
Med baggrund i master-kortet, identificerer og grupperer barnet de 8 billeder, der hører til hver af 
sanserne. 
Aktiviteter kan udføres på to måder: 
Et spil for op til 5 spillere: hvert barn tager en af sanserne (kort med rød kant) og identificerer de 
8 billeder relateret til det pågældende sanseorgan. Barnet lægger kortene omkring master-kortet 
så der dannes en gruppe på ni kort med master-kortet i midten. 
Et spil for op til 10 spillere: Kryds system: hvert barn vælger en af sanserne (kort med rød kant) 
og identificerer 4 fotos relateret til det pågældende sanseorgan. Barnet lægger kortene omkring 
master-kortet i form af et kors. Derefter finder barnet en kammerat, som arbejder med samme 
sanseorgan. De lægger kortene sammen og danner en gruppe på ni kort med master-kortet i 
midten. 
 


