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FOKUSORD: 
Indbyggere, tårnhøj, alverdens, kasserede, forelsket, fjende, rig, formue, sjældent, 
ædelstene, holder af, strutter

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): indbyggere/beboere, kassere/smide ud, holde af/elske, 
fjende/uven, ædelstene/juveler, sjældent/ikke tit 

Modsætninger (antonymer): fjende/ven, rig/fattig, tårnhøj/afgrundsdyb, 
elske/hade, sjældent/ofte, dyrt/billigt

Rim: hjerte/smerte, fabrik/bestik, strutte/prutte, ord/spor, fjender/venner

Bøjninger mm.: kasserer/kasserede, (for-)elske, rig/rigere/rigest

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk 
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad er særligt for Danmark? Andre lande?   
• Har I selv prøvet at mangle ord, I gerne ville sige? Hvornår …?
• Hvem kender I, der bruger mange ord? 
• Hvor kan vi finde mange ord? Og lære nye ord? 
• Hvordan tror I, man kan se, at Celine også holder af Philip?
• Hvilket slags sted er en fabrik? 
• Hvorfor mon Celine ikke siger noget til Philip?

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 de 
øvrige fælles mål. Notér gerne selv flere - fx i skemaet med læreplanstemaer.
Sprog
• Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen.
• Ordfabrik: gå på opdagelse efter sammensatte ord i bogen og lav også selv 

nye sammensatte ord. 
• Hvad betyder ventrilokvist og palindrom mon? Hvordan finder I ud af det? 

Snak om fremmedord, ordbøger, leksikon – og hvor nye ord kommer fra? 
• Find ord/vendinger i bogen, som handler om følelser. 
• Snak om ordsprog som ”Tale er sølv, tavshed er guld” el. ”at tale med store 

bogstaver” og ”bide sine ord i sig”.
• Find palindromer: Otto, Anna, Ava (kan også være tal: 121, 1991, 12321 ).  
Krop og bevægelse
• Kropssprog: tal om/vis, hvordan man med kroppen kan udtrykke humør og 

følelser som forelskelse, generthed, fjendskab, mm. Kig efter kropssprog i 
bogen.

• Lav en ”menneskelig” fabrik. Hvert barn er en del af maskinen og bruger/  
vælger en bevægelse til at sætte næste del af maskinen i gang. Hvor længe 
kan maskinen køre? Hvad skaber ”grus” i maskineriet? 

Matematisk opmærksomhed
• Kig på priser – hvad er dyrt/ billigt? Fx 100 kr er dyrt/billigt for en is/cykel. 
• Hvad vil det sige at ”have råd til” – leg/lav øvelser med matadorpenge.
• Snak om procenter – fx hvad betyder det, når noget er nedsat med 50%.
Engagement og fællesskab
• Find eksempler på, hvad det vil sige at være rig og fattig. 
• Hvad vil det sige at være ”indbygger”? Snak fx om at høre til og om regler.
• Snak om skrald – og om hvad vi kasserer. Er alt skrald ubrugeligt? 
Naturfaglige fænomener
• Snak om spiraler – ligesom trappen i bogen. 
• Lav eksperimenter med vind – og ting der blæser i vinden. 
• Hvad er en ædelsten? Dyrk krystaller og lav jeres egne. 
Kreative og musiske udtryksformer
• Klip ord og bogstaver ud af blade og aviser og lav ordcollager. 
• Lyt til kærlighedssange – nye og gamle. Hvilke ord går igen? 
• Snak om bogens farver … hvad fortæller de om historien og personerne?
Digitale kompetencer
• Undersøg hvordan online-ordbøger virker.  

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Syng fx: Tag mig med til Joanna, Det er i dag et vejr og Sørens far har penge. 
• Skriv/tegn et (kærligheds)digt. Børnestav og brug de ord, I har/kan ligesom 

Philip. 
• Syng sange om kærlighed.

MINI-QUIZ
• Hvilken konge er den fattigste? Konkurs 
• Hvilket land kan man bygge, men ikke bo i? Legoland
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