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 Bogfolder: ”Kaj læser bog”

Fortsættes...

TITEL:                  Kaj læser bog 
 
FORFATTER:      Mats Letén 
 
ALDER:                1,5 - 3 år 

FOKUSORD: 
Gave, bog, farlig, tiger, liste, læse, stille

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): lille/bitte, stor/kæmpe, snige/liste

Modsætninger (antonymer): dum/sød, stor/lille, liste/trampe, stille/larme

Tillægsord:  fin, stor, dum, farlig, stille, sød, lille 

Sproglige vendinger o.lig.: ”lille bitte”, ”helt stille”

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad mon mor kommer med? Kan I huske, hvad mor kommer med? 
• Hvem står oven på stolene? Hvor er katten mon nu? 
• Hvilket dyr ser Kaj først? 
• Hvem af jer har prøvet at få en god gave?
• Hvilket dyr siger ”rap, rap, rap”?
• Hvad bliver Kaj bange for?
• Hvorfor skal mor og Kaj være helt stille?
• Hvorfor mon Kaj synes, at tigeren er dum og farlig?

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 katten + forholdsord: hvor er den? (På, foran, ved siden af, bag ved, osv.)  
• Hvem er mon manden på billedet på væggen?  Snak om, hvordan han har det på 

de forskellige billeder.
• Lad børnene få et dyr hver fra kufferten, som de viser, når I læser om det. Supplér 

evt med flere dyr. 
• Læs evt. også ”Kaj er farlig” eller andre bøger med dyr. 
Natur, udeliv og science
• Snak om de dyr, Kaj ser: Kender I dem alle? Hvad siger de? Hvad spiser de?  
• Tigeren er farlig. Hvilken andre farlige dyr kender I? 
• Gå på sneglejagt (alt efter årstid), find ænder at fodre eller heste at klappe. 
• Gå ud og lyt efter fugle … hvor mange forskellige ”pip” kan I høre? 
Krop, sanser og bevægelse
• Leg I er de forskellige dyr, som er i bogen. Hvordan bevæger de sig? 
• List omkring – se hvor stille og forsigtigt I kan gå. Prøv også at trampe i stedet for.
• Kravl på møbler - og oplev det at være over/under/bag/foran/på noget.
Alsidig personlig udvikling
• Snak om at være bange – hvad er I bange for? Hvordan kan man mærke det? 
• Snak om, hvordan det føles at få en gave.
• Lad børnene ”fortælle” om et dyr, de kan lide (evt. bare vise/pege på det).
Social udvikling
• Leg at I læser for hinanden, for Lise – eller for en yndlingsbamse/-dukke. 
• Snak om Kajs ansigtsudtryk – hvordan kan man se han er glad/bange/mm. Brug 

spejlet til at se jer selv lave sure/glade/bange/triste ansigter. 
• Leg ”Hund der er én der har taget dit kødben” – øv turtagning. 
Kultur, æstetik og fællesskab
• Lav gaver til hinanden eller til at tage med hjem. Lav til/fra kort. Hvordan ser en 

god gave ud? 
• Snak om billedet på væggen. Hvem mon det er? Hvem hænger man billeder op 

af? Hvem har I selv billeder af derhjemme?
• Snak om bøger. Hvad er det? Hvad kan man med dem? Hvad er godt ved en 

bog? 
Digitale kompetencer
• Find små film af dyrene på youtube og hør deres lyde. Fx via  

denne QR:
• Find en app med billeder af dyr og deres lyde (fx Dyrelyde fra  

Kidstatic Apps)
• Tag billeder af dyr med ipad og lav jeres egen bog med dyr. 

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Syng sange fx ”Kaj kan læse” (vedlagt), ”Se den lille kattekilling”, ”Sov Dukkelise”, 

”Jens Hansen havde en bondegård” (med dyrene fra bogen).
• Find remser om de dyr, Kaj læser om fx ”En snegle på vej´n, er tegn på regn”, ”En 

lille and med vinge”, ”
• Find ord, der rimer på dyrene: kat/hat, snegl/negl, and/mand, osv. 
• Læs andre bøger med rim om dyr, fx ”Hvem er jeg?”-serien af Lotte Salling.
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