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FOKUSORD: 
Badeland, bræge, skilt, plakat, brusebad, rutsjebane, bombe, trappe, vafler

Ordkort: Skriv fokusord på ordkort og brug dem aktivt i legen sammen med   
bevægelser og legetøj. Børnene vil snart kunne genkende, hvad der står.

FLERE ORD, I kan snakke om efterhånden og når relevant:

Ligheder (synonymer): tyk/fed, bagest/sidst, først/forrest, råbe/skrige, skubbe/
mase, pruste/stønne

Modsætninger (antonymer): billig/dyr, først/sidst, forrest/bagest, stor/lille,  
forbudt/tilladt 

Rim: bræge/træge, land/vand/mand, trold/bold

Tillægsord:  fed, klam, dyr, hurtigt, rasende, superduper, stor/større/størst

Andet at tale om: gå på række, rabalder, forbudt, gratis 

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad kan man lave i et badeland? Hvad er en bombe? 
• Hvem har prøvet at glemme noget i svømmehallen? 
• Hvor kan man også bade? Hvor mon trolden lander? 
• Hvordan kan man se, at det er en trold? 
• Hvorfor mon der er kedeligt på sæteren? Hvorfor skal man stå i kø? 
• Hvornår skal man også stå i kø?

Spørg også til selve bogen / historien, fx: Var der noget, I godt kunne lide ved 
historien? Var der noget, I ikke kunne lide? Var der noget, der undrede jer?

HUSK! Følg altid barnets/børnenes interesse – følg nysgerrigt op på deres  
kommentarer til historien med relevante kommentarer og spørgsmål, der udvider 
emnet.
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AKTIVITETSFORSLAG TIL BOGEN 
Disse aktiviteter er udarbejdet, så de både passer til historien og understøtter  
læreplanstemaerne. Notér gerne selv flere - fx i skemaet med læreplanstemaer.
Kommunikation og sprog
• Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen. 
• ”Olle Molle Mukser” Hvilke drilleremser kender I? Kan I selv finde på én?
• Lav skilt, plakat og billetter til et badeland. Hvad skal der vises/stå på dem?
• SPLASK, BANG … find andre ord for lyde og rabalder.
• Snak om badeland … hvem har prøvet at besøge et? 
• Snak om talemåder ”gå til vaflerne”, ”
Natur, udeliv og science
• Find dyr i bogen – hvor mange kan I genkende? Både i tekst og billeder.
• Kast ting i vand … hvad giver stort plask og hvad giver små/ingen plask?
• Tag på tur til en eng (tag evt. vafler og flødeskum med)
Krop, sanser og bevægelse
• Lav bevægelserne i bogen – trampe, hoppe, gå op/ned af trapper, rutsje.
• Se om I kan sprænge balloner ved at sætte jer på dem.
• Tag i svømmehallen, hvis muligt.
Alsidig personlig udvikling
• Dyrene i køen ”ombestemmer sig”. Hvad vil det sige? Hvornår er det okay/ikke 

okay?
• De tre BB er modige og redder de andre…? Har I gjort modige ting? Hvordan 

var det?
• Små sejre – øv jer I at gøre ting, der er lidt svære.
Social udvikling
• Trolden opfører sig ”tarveligt” – hvordan? Hvornår er man tarvelig?
• Leg andre slutninger på historien – hvad kunne 3BB også have gjort? Hvad nu, 

hvis de ikke havde turdet gå op af trappen? Eller hvis de havde været søde 
ved trolden?

• Find på aktiviteter, hvor I skal stå i kø – eller leg kongens efterfølgere.
Kultur, æstetik og fællesskab
• Lav flotte plakater – og find ud af hvad plakater ofte bruges til?
• Tegn/mal/klip jeres egen version af en trold.
• Talebobler og lydeffekter – find dem i bogen og lav tegninger, hvor de indgår.
• Leg ”badeland” – hvad skal man huske at have med, og hvad laver man der?
Digitale kompetencer
• Optag små film af ting, der falder i vand … brug en app, der kan 

optage/vise ting i slow motion, fx SloPro.
• Tag kopier af bogens figurer, klip dem ud og lav små tegnefilm 

med stop motion eller Puppet Pals (se er lille video om PP via QR
SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Hør/syng Rabalderstræde med Gasolin (hvis I er okay med teksten!)
• Syng ”Jeg gik mig over sø og land” og brug ”jeg har hjemme i badeland”.    
• ”Tag mig med til et badeland, der hvor man kan bade. Og tag mig med op til 

sæteren, der hvor man kan æde. Tag mig med til Joanna, osv.”
• Læs ”Ylle, Dylle, Dolle” fra Halfdans ABC
MINI-QUIZ
• Hvilket land kan man ikke bo i? … Badeland
• Kan man være ”bombesikker”? … Nej, for en bombe er ikke sikker! 
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