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FOKUSORD: 
Glæde sig, lagkage, pakke, inden i, mindre, åbnes, foldet, ler

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): åbne/lukke op/pakke op, le/grine, pakke/gave 

Modsætninger (antonymer): åbnes/lukkes, le/græde, pakke ind/pakke op

Rim: æg/skæg, sne/le, snakke/pakke

Bøjninger mm.: stor/større størst, lille/mindre/mindst

Andre ord/vendinger:  forsigtigt, småbitte/bittesmå 

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk 
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad glæder Ida sig til? 
• Hvem tror I, Kalle er?
• Hvad tror I, der er i pakken fra Kalle? 
• Har I prøvet at få en pakke med en ny pakke inden i? 
• Hvem mon dukkerne forestiller? Hvem har lavet dukkerne, tror I?
• Hvornår får man gaver? 
• Hvorfor har Kalle mon pakket så mange gaver ind? 
• Hvorfor ler Ida til sidst? 

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.

 Bogfolder: Ida glæder sig

Fortsættes...

TITEL:                  Ida glæder sig
                                    
FORFATTER:      Inger Tobiasen 
 
ALDER:                3 - 5 år 
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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 – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen.
• Sæt masser af ord og beskrivelse på følelsen ”glæde sig” – fx ”sommerfugle i 

maven”, ”ikke sidde stille”, ”være spændt” osv. 
• Snak om farver og former på gavepapiret. 
• Snak om forholdsord (inden i, uden på) og tillægsord lille/mindre, mindst. 
• Læs andre bøger om at glæde sig (fx Peters jul, Laura har fødselsdag, …) og 

være glad (fx Jeg kan alt, Carl er glad, …). 

Natur, udeliv og science
• Lav bål og bag snobrød. Snak om at glæde sig til, at snobrødet er færdigt. 
• Hvor mange gange kan I folde et lille stykke papir? Og hvad med et stort?
• Find ting i naturen der er store/bittesmå, mindre end/større end. 

Krop, sanser og bevægelse
• Øv jer I at pakke gaver ind … og ud (prøv evt. også med vanter på).
• Hvordan føles det at glæde sig – hvordan kan man mærke det i kroppen?
• Lav en lagkage sammen – pisk flødeskum, skær frugt ud og smag på den.  

Alsidig personlig udvikling
• Hvad glæder I jer til? Kan det være svært at glæde sig til noget? 
• Er der forskel på at være ”glad” og at ”glæde sig”? Og på at ”blive glad for? 
• Lad børnene øve sig i at vente på noget godt, fx at pakke en hemmelig gave 

ud. Snak om, hvad der sker, når man venter på noget man glæder sig til.   

Social udvikling
• Giv hinanden små gaver og øv jer I at sige tak. 
• Hvad er en god gave? 
• Leg at I holder Idas fødselsdag. Hvordan vil I fejre hende? (Borddækning, 

menu, gaver, tøj, invitationer, mm.) 

Kultur, æstetik og fællesskab
• Lav en tegning, til én I godt kan lide. Bliv inspireret af Kalles tegning.  
• Lav små dukker af fx piberensere, pap, stof el. lign. 
• Lav jeres eget gavepapir med fx kartoffeltryk. 

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Syng ”Du kan klappe hvis du er i godt humør”. 
• Syng en fødselsdagssang for Ida ”I dag er det Idas fødselsdag”
• Syng ”Se min kjole” – erstat evt. ”kjole” med ”gave”. 
• Lav små sjove remser med rimordene her i folderen. ”Jeg har en pakke, der 

kan snakke, den kan sige hej og takke” eller ”vi kan lave skæg med en masse 
æg.”
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