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FOKUSORD: 
Venteværelse, patient, tur, hul, mundvig, gabe, hejse, stødtænder, på skødet

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): hejse/løfte, gabe/åbne munden

Modsætninger (antonymer): lillesøster/storesøster, storebror/storesøster,  
åbne/lukke munden, ovenpå/nedenunder, først/sidst.

Rim: tand/mand, hul/kul/gulv, hejse/dejse, tænder/hænder 

Bøjninger mm.: gabe/gabte

Andet at tale om:  Ih du milde, vente-værelse/stød-tænder (sammensatte ord)

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad laver en tandlæge?  
• Hvad vil det sige at have huller i tænderne? 
• Hvilke ting tager Lillesøster med til tandlægen? … og med hjem?  
• Hvem har prøvet at være ved tandlægen? Hvad skete der? 
• Hvordan får man huller i tænderne? Ved I det?  
• Hvorfor mon manden bløder? 
• Hvornår skal man til tandlægen? 

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: Lillesøster hos tandlæge

Fortsættes...

TITEL:                  Lillesøster hos tandlægen 

FORFATTER:      Kari Grossman 
 
ALDER:                3 - 5 år 
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SPROGLEGE
• Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen. 
• Tal om illustrationerne – hvad ser I. Er der nogen, I genkender? 
• Tæl ting på illustrationerne (inkl. ”nul huller”). 
• Find flere sammensatte ord. Tal om, hvad de betyder /hvad de er dannet af.

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Lav små sjove remser med rimordene, fx: ”En mand har en tand med et hul 

sort som kul.” 
• Syng sangene, der følger med kufferten, fx ”Mine tænder”.

MINI-QUIZ
• Hvorfor bruger elefanter ikke elektriske tandbørster? Fordi de har stødtænder.

Må ikke kopieres       ©Sprog&Leg       www.sprogogleg.dk . .


