
4

 Bogfolder: Hans og den bagte bønnestage

Fortsættes...

FOKUSORD: 
Bagte bønner, fastfood, parkeret, standhaftig, værdi, marchere, stilhed, ensom, 
berømt, bestå af, glemme.

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): parkeret/sat, bestå af/indeholde/rumme, stilhed/ro  
standhaftig/vedholdende, ensom/alene, berømt/kendt

Modsætninger (antonymer): standhaftig/opgivende, værdifuld/værdiløs, 
stilhed/larm, berømt/ukendt/berygtet, gylden/mat, glemme/huske

Bøjninger mm.:  glemme/glemt/glemte, bage/bagte 

Sproglige vendinger o.lig.: tung om hjertet, strække vingerne, ryste af skræk

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”. 
Eksempler: 
• Er der nogen, der ved, hvad ”fastfood” er? Hvor får man det?
• Hvad tror I, det er for en mand, Hans møder?
• Hvor tror I, at historien foregår? 
• Hvem har prøvet at smage bagte bønner? Andet fra dåse?  
• Hvornår er man berømt? Hvornår er det smart/træls med en motorvej?
• Hvorfor mon alle gerne vil besøge burgerbussen til sidst? 
• Hvordan kan man se og høre, at kæmpen er venlig?

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.

TITEL:                  Hans og den bagte bønnestage 
 
FORFATTER:      Colin Stimpson 
 
ALDER:                4 - 6 år 

Må ikke kopieres       ©Sprog&Leg       www.sprogogleg.dk . .



5

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. 
• Bogen er fyldt med tillægsord/biord – snak om deres betydning: bagt, stolt,  

standhaftig, tænksom, rasende, bekymret, øresønderrivende, osv. Se om I kan  
finde ansigtsudtryk, bevægelser, lyde, mm. til at illustrere dem. 

• Find alle ord, der handler om lyde … hvem siger dem? Hvordan lyder de?
• Find alle de ord, der handler om størrelse, fx: jumbo, kæmpemæssig, enorm, mm. 

Hvad er størst og mindst? Find selv flere ord! 
• Brug god tid på at snakke om illustrationerne.  
Natur, udeliv og science
• Kig på en masse forskellige slags bønner: kaffebønner, grønne bønner,  

pralbønner, hvide bønner, mm. Hvad er ens/forskelligt? Hvad bruges de til? 
• Tag på besøg på en byggeplads eller en motorvejsbro. 
• Find forskelle på by og land – og find natur i byen. Hvad er en storby? 
Krop, sanser og bevægelse
• Smag på bagte bønner. 
• Prøv at se, om I kan åbne en dåse. Hvordan gør man?  
• Prøv at ”marchere”, danse, skynde jer, stå i kø, servere, slå ud.  
Alsidig personlig udvikling
• Lad børnene fortælle/tænke over, hvad de gerne ville være ”berømt for”. Husk 

mangfoldighed (sport, kunst, musik, videnskab, osv). Snak om at øve sig, turde 
fejle, bede om hjælp, ombestemme sig, samarbejde.

• Kæmpen har højdeskræk. Hvad kan man have ”skræk
• Hvor overrasker historien jer? Sammenlign fx bogen med det original eventyr. 

Hvad opdager I? 
Social udvikling
• Snak om ensomhed: Hvordan bliver man mindre ensom? Er man altid ensom, når 

man er alene? Hvordan kan vi hjælpe nogen, der er ensomme?
• Leg burgerbar – lav menukort, skilte, dæk op, tag i mod bestilling osv. 
• Snak om rig/fattig – og hvordan man kan se det i bogen.
Kultur, æstetik og fællesskab
• Hvad gør historien til eventyr/fantasi? Hvad er ”realistisk” i den? 
• Snak om mad fra andre lande og navne som pomfrites, burger, baked beans,  

pizza, pasta, gullash, osv. Og om fastfood/slowfood og sundt/usundt.  
• Hvad er et ”byråd”? Hvad bestemmer de? Måske kan I besøge et byrådsmedlem. 

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Brug lidt tid på kæmpens remse. 
• Syng ”Sørens far har penge” eller ”Mon du bemærket har” (medfølger)
• Find ord der rimer på lydordene i historien: kagle, kvække, klukke, knage …
• Find på en sjov remse, der handler om ”bagte bønner”.

MINI-QUIZ
• Hvad er værre end en haj med tandpine ? En giraf med højdeskræk 

Må ikke kopieres       ©Sprog&Leg       www.sprogogleg.dk . .


