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FOKUSORD: 
Børste, tandbørste, våd, tandpasta, frem, tilbage, spytte, skylle

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): børste/skrubbe, våd/fugtig 

Modsætninger (antonymer): vår/tør, frem/tilbage, spytte/sluge

Rim: børste/første, våd/båd, spytte/skytte/bøtte, skylle/pølle/krølle  

Bøjninger mm.: tand/tænder 

Andet at tale om:  Først … så … og så …

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvem får børstet tænder af Lili? Hvem får først børstet tænder?  
• Hvad smager tandpasta af? 
• Hvilken farve har jeres tandpasta derhjemme?  
• Hvem har prøvet at børste tænder selv? Er det svært? 
• Hvornår skal man børste tænder?  
• Hvor børster Lili sine tænder? 
• Hvorfor er det godt at børste tænder? 

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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SPROGLEGE
• Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen. 
• Tal om illustrationerne – hvad gør Lili? Hvem er med på billederne? 
• Lav en spyttekonkurrence – hvem kan spytte længst?
• Find ting, som man skyller (tøj, frugt, tallerkner, mm. ) … tal om, hvorfor man 

skyller ting.   

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Lav små sjove remser med rimordene, fx: ”Kan du spytte i en bøtte?”.  
• Syng eller lyt til ”Du skal børste dine tænder” el. ”Jeg har en rokketand”.

MINI-QUIZ
• Hvad får man, hvis man krydser en giraf med et pindsvin? Verdens største 

tandbørste!
• Hvilken pasta skal man ikke spise? Tandpasta
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