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I denne folder får I forslag til, hvilke ord, spørgsmål og aktiviteter, I kan inddrage 
i den dialogiske læsning af bogen. Find mere information om, hvordan I læser 
dialogisk i folderen ”Introduktion til dialogisk læsning”. 
 

 

 
Fokusord:  kål, sundt, lugte, tigge, guffe, fornærmet, halv, gumle  
 
Flere ord, I kan snakke om efterhånden og når relevant:  
 
Ligheder (synonymer): lugte/dufte, tigge/bede, fornærmet/stødt, gumle/tygge 
 
 
Modsætninger (antonymer): sundt/usundt, dufte/stinke, halv/hel,   
 
 
Rim: kål/mål/bål/skål/…, guffe/luffe/puffe/skuffe/…, gumle/rumle/tumle/ 
skumle/fumle/bumle…  
 
 
Bøjninger mm.: lugte/lugter/lugtede, et/flere kål,    
 
 
Sproglige vendinger o.lig.: rynke på næsen,  
 
 
Ordkort: Skriv fokusord på ordkort og brug dem aktivt i legen sammen med  
bevægelser og legetøj. Børnene vil snart kunne genkende, hvad der står. 
 

 

o Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen.  

o Gå på biblioteket og lån andre bøger om Lotte, fx Lotte på potte. 

o Find alle de ord I kender, der handler om at spise: tygge, gumle, guffe, 
smage, nippe, sluge, … 

o Snak om mængder som halv og hel … og måske kvart.  
	

ORD 	

SPROGLEGE	
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Til de yngste er det god ide at stille spørgsmål til de enkelte sider/opslag.  
Til de ældste kan I starte med at tale om, hvem/hvad historien handler om.  
Undgå testspørgsmål og ja/nej-spørgsmål, og stil i stedet ”undre-spørgsmål”. 
HUSK! Hvad/hvem/hvor er lettere at svare på end hvordan/hvorfor/hvornår! 
 

Eksempler:  

o Hvad kan I ikke lide? Hvad kan I godt lide? Hvad synes Bølle om tørfoder?  

o Hvad vil det sige rynke på næsen?  

o Ved I, hvilken slags mad er kål?  

o Hvem kan ikke lide kål?  

o Hvordan forsvinder Lottes kål fra tallerken? Hvordan smager kål?   

o Hvorfor mon katten ikke kan lide kål?  

o Hvornår skal man smage på noget nyt? Hvornår skal I?  

I kan også spørge 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. 
 

 
Til de ældste børn kan I lege med ordsprog eller små gåder som en slags quiz, fx: 
o  Hvad kalder man en fornærmet kat? Misfornøjet 

o Hvorfor kan du ikke spille kort med hunde? De logrer, når de har gode kort.  

 
Brug sange, rim og remser, der passer til historien, fx : 
o Lav sjove små sange/remser med rimordene her fra folderen.  

o Syng ”Sund Mad Sang” fra Hoppeline. Find tekst/musik via QR:  

o Syng ”Jeg kan ikke li´ at gå i bad” af Onkel Reje  
 

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL	

BØRNEQUIZ 	

SANGE, RIM OG REMSER	
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Disse aktiviteter er udarbejdet, så de både passer til historien og understøtter de 
øvrige læreplanstemaer samt digitale kompetencer. Notér gerne selv flere. 

Natur, udeliv og science 

o Snak om, hvad vi kan spise og ikke spise fra naturen. Hvor kommer 
forskellige madvarer fra? 

o Find ud af, hvad hunde og katte godt kan lide at spise. Hvad med andre dyr? 

o Plant jeres eget kål og se det vokse, eller plant én kartoffel i en spand og se, 
hvor mange den bliver til. 

Krop, sanser og bevægelse 

o Lugt til forskellige madvarer – hvad lugter godt/dårligt? Smager ting altid, 
som de lugter?  

o Prøv at lave dyrenes bevægelser fra bogen, fx logre, tigge, mm. 

o Hvordan viser man med kroppen, hvad man kan lide/ikke lide. 

Alsidig personlig udvikling 

o Snak om livretter og nye smage. Prøv at lave mad og smag på nye ting.  

o Øv jer I at spise med kniv og gaffel eller at skære og smøre.  

o Øv jer I at dele med hinanden. Hvordan deler man ”lige” over”? 

Sociale udvikling 

o Hvad vil det sige at tigge? Er det kun dyr, der tigger? Hvornår tigger man?   

o Hjælp hinanden med at lave mad.  

o Leg ”Hund, der er én der har taget dit kødben”. 

Kultur, æstetik og fællesskab 

o Snak om bordskik og øv jer, når I spiser sammen. I kan også lege 
middagsselskab og finde ud af, hvordan man spiser pænt.  

o Kig i kogebøger – hvordan ”virker” sådan én?! 

o Lav kartoffeltryk –  

o Tegn/farvelæg forskellige madvarer – klip ud, hæng op. I kan også lave en 
collage med sunde/usunde madvarer klippet ud fra blade.  

 
	

AKTIVITETER	


