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FOKUSORD: 
Krybe, tandlæge, børste, slange, ligne, fortænder, spændt

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): krybe/kravle, spændt/sommerfugle i maven 

Modsætninger (antonymer): fortænder/kindtænder

Rim: krybe/dybe, børste/største, slange/fange/bange  

Bøjninger mm.: krybe/krøbet

Andet at tale om:  Sommerfugle i maven

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad tror I, Trunte Lunte er spændt på?
• Hvor sidder vores fortænder?  
• Hvilken farve har din tandbørste derhjemme?  
• Hvem har prøvet at børste tænder selv? Er det svært? 
• Hvornår skal man børste tænder?  
• Hvad vil det sige at trylle? 
• 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 ord som slange, der kan betyde flere ting – haveslange, klapperslange, 

slange sig. Prøv at bevæge jer som en slange. 
• Besøg et suttetræ … eller snak om, hvor jeres sutter er kommet hen.
• Brug historien til at tale om forholdsord: på, over, under, bagved, foran, i,  

udenfor, ved siden af, osv.  

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Lav små sjove remser med rimordene.
• Syng eller lyt til ”Du skal børste dine tænder”.

MINI-QUIZ
• Hvilken slange er ikke farlig? Haveslange el. tandlægens slange
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