
Pepi i børnehave giver i billedeform en indsigt i 
disse forskellige hverdagsaktiviteter. Alle billeder-
ne kan frit kombineres. Overgangen fra én scene til 
en anden er flydende. Det betyder, at de kort, der 
bruges i slutningen af en scene, også kan placeres 
foran det første kort i den følgende scene. Dermed 
udvides denne scene. Længden på de enkelte sce-
ner kan således varieres efter evner og behov. 

En scene kan forlænges ved at kombinere med 
den efterfølgende. På den måde kan scene 16 (at 
gå på toilettet) kombineres med scene 17 (at va-
ske og tørre hænder, lukke toiletdøren) og udgøre 
en hel historie. På samme måde kan scene 17 (at 
vaske hænder…) bruges selvstændigt eller til at 
udvide og forlænge scene 11 (at spise frokost) el-
ler scene 18 (at nyse). Med disse billeder kan det 
lille børnehavebarn gradvist blive introduceret til 
de hverdagsaktiviteter, der strukturerer dagen.

Målgruppe
• Daginstitutioner
• Børn med særlige læringsbehov 
• Dansk som andet sprog

Læringstrin
• Differentierede observationer af kendte 
 handlinger
• At genkende handlingsforløb
• Kronologisk sammensætning af de enkelte  
 scener indenfor et handlingsforløb
• Genfortælling af handlingsforløb

Læringsmål
• Udvikle ordkendskab
• Styrke sprogkompetencen
• Styrke de syntaktiske færdigheder
• Udvikle evnen til at kunne fortælle
• Udvikle den logiske sekvenstænkning
• Planlægning af et handlingsforløb

Materialebeskrivelse
Sættet består af 72 farvede kort (9 x 9 cm). Kor-
tene viser 24 scener. Hver scene består af 1-5 bil-
leder.

Alle kort, der hører til en enkelt scene, er numme-
rerede på bagsiden. Man kan arbejde selvstændigt 
med de enkelte scener, men scenerne kan også 
sættes sammen i forskellige kombinationer. Det er 
også muligt at længere sekvenser kan blive splittet 
op eller forkortet ved at undlade nogle af kortene 
i en scene. Dette kan være nødvendigt i arbejdet 
med mindre børn.

Indhold
 1. Starte dagen i børnehaven 
 2. Tage overtøj af og hænge det op 
 3. Tage skoene af og hjemmeskoene på 
 4. Her er jeg, jeg vil fortælle dig noget 
 5. Dække bord 
 6. Åbne og hælde mælk op 
 7. Spise formiddagsmad 
 8. Feje krummer op 
 9. Spille bold 
 10. Lave gymnastik 
 11. Spise frokost 
 12. Vaske op, tørre af og stille på plads 
 13. Børste tænder 
 14. Skylle og tørre mund 
 15. Børste hår 
 16. Gå på toilettet 
 17. Vaske og tørre hænder, lukke toiletdøren 
 18. Pudse næse
 19. Komme til skade 
 20. Være ked af det, blive træt 
 21. Tale i telefon 
 22. Få overtøj på 
 23. Tak for i dag
 24. Her er Pepi 
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