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FOKUSORD: 
Bamse, sne, gave, juletræ, nissehue, økse, fælde, pynt, egern

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): drysse/dale/falde, gave/pakke, fælde/vælte

Modsætninger (antonymer): blødt/hårdt, lille/stor, glad/trist  

Tillægsord/biord: blødt, ny, stille, lille

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad mon der er i pakkerne? Hvad skal Trunte Lunte have at spise?  

• Hvem skal fælde træer? Hvem bor i juletræet?  

• Hvor gemmer Bamse sig først/bagefter? Hvor ligger gaverne? 

• Hvordan er vejret? Hvordan finder egernet mon hjem?  

• Hvilke gaver kan I lide at få? Hvilke ting kan I lide at pynte med?  

• Andet at tale om: ”kunne tænke sig” noget, ”hænge med ørerne”

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, fx som foreslået her på bagsiden og skriv fokusord på 

ordkort. Find evt. ting, der passer til ordene. 
• Syng Trunte Luntes julesang (medfølger) 
• Tal om farver … på bamser, bolde, pakker. Tal om julens farver. 

Natur, udeliv og science
• Tag i skoven og find et juletræ … tal om hvordan man dyrker juletræer. 
• Hvis vejret er med jer – leg i sne. Eller lav jeres egen sne af knust is. 
• Find ud af mere om egern – hvordan bor de, hvad spiser de, mm?

Krop, sanser og bevægelse
• Lav små juleretter – rør ved, duft og smag på julen. 
• Leg gemmeleg … gem jer ovenpå, indeni, under, bagved osv. 
• Pak forskellige ting ind – hvad giver hårde gaver, og hvad giver bløde?

Alsidig personlig udvikling
• Lad børnene lave en gave til deres egen yndlingsbamse … husk mærkat. 
• Hvad kan man glæde sig til? Hvordan kan man mærke det?  
• Hvordan kan man se, at Bamse er trist/bange/glad? 

Social udvikling
• Spil spil … fx Ludo som i bogen eller vendespil (vedlagt). 
• Sid i en rundkreds og tril en bold til hinanden. Øv jer i at skiftes og vente.  
• Leg at I putter hinanden eller put en bamse/dukke. Hvordan gør man det?

Kultur, æstetik og fællesskab
• Pynt juletræer – tal om julepynt i gamle dage? I andre lande?  
• Klip juletræer ud i karton og lad børnene pynte deres eget træ 
• Tal om hvorfor vi giver gaver til jul
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