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FOKUSORD: 
Kage(dåse), vil have, tager, vred, dumme, knurrer, bange, græder

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): vil have/har lyst til, tager/snupper, bange/forskrækket, 
knurre/snerre.

Modsætninger (antonymer): tager/får, tager/giver, dumme/søde 

Rim: tager/kager/smager

Bøjninger mm.: græder/græd/har grædt, vil have (fremtidsform)

Sproglige vendinger o.lign.:  ”FY” 

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk 
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad kommer Jeppe med? Hvad er det mon for en kage?  
• Hvad gør I, hvis nogen vil tage noget? Hvad kunne Jeppe også gøre?
• Hvilke kager kan I lide? 
• Hvad får hunden til sidst i stedet for en kage? 
• Hvordan lyder det, når en hund knurrer? 
• Hvordan kan man se, at hunden er vred? 
• Hvordan har hunden det, når mor skælder ud? 
• Hvem har prøvet at blive bange for en hund? 

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 – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen. 
• Snak om ting en hund gør (gø, logre, bjæffe, …) og andre dyrs lyde (brøle,  

spinde, vrinske).
• Find andre ord for at være bange (ræd, forskrækket, angst, etc).
• Kig på illustrationerne og sæt flere ord på historien ved at snakke om, hvad  

hunden, Jeppe og moren gør.

Natur, udeliv og science
• Find ud af, hvad en hund kan lide at spise … og andre ting om hunde.
• Eksperiment: Hvad sker der med en kage, som ikke ligger i en kagedåse? 

Hvorfor mon den bliver blød?  

Krop, sanser og bevægelse
• Bevæg jer som hunden. Og som Jeppe (stræk jer, gem jer, løb …) 
• Leg fangeleg – fx kan børnene forsøge at snuppe kiksen fra den vokse. 
• Hunden savler … savler vi også, når vi bliver lækkersultne? (mundvand) 

Alsidig personlig udvikling
• Find alle de følelser, Jeppe (og hunden) oplever – både i ord og billeder. 
• Leg ”Hund der er en, der har taget dit kødben”. Evt. erstat med Jeppe / kage
• Snak om mad, I kan lide – og ikke lide. 
• Hunden må ikke tage Jeppes kage – snak om hvilke ting, I ikke må. 

Social udvikling
• Bag småkager sammen – skiftes til at blande, veje, forme mm.. 
• Øv jer i at dele med hinanden – og bede om, sige værsgo og tak. 
• Kig på Jeppe i bogen – hvilke ting gør han, som han ikke må?

Kultur, æstetik og fællesskab
• Bag småkager sammen – og lån evt. kagedåser med hjemmefra – eller besøg 

en genbrugsbutik og find fine gamle kagedåser.  
• Gå på biblioteket og find andre bøger om Jeppe. 

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Hør eller syng ”Fy fy skamme” – Find tekst mm via QR-linket:
• Brug remserne, der følger med kufferten.
• Lyt til eller syng ”Jeg har en hund med fire poter”
• Syng ”Der bor en bager på Nørregade”.

MINI-QUIZ
• Hvad er et skelet bange for? En sulten hund.
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