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DAGENS ORD: 

Grankogle 
     Inkl. materialer:   
     1 ordplakat, 1 kopiark (krans til at pynte), 1 aktivitet (snak om kategorier) 
 

STIKORD, fx: - Den er faktisk en slags blomst  
- Den kommer fra grantræet 
- Den rimer på knogle 

KROP/BEVÆGELSE, fx: 
 

- Gå en tur i skoven og led efter grankogler (og andre 
ting fra skovens træer, fx bark, bog, mos, mm.) 

- Mærk på grankogler … og på grannåle.  
- Kast eller tril med kogler (koglebowling). 

RIM, fx: - Kogle: knogle / bowle / skovle 
- Gran: tran / brand (dog ikke et helt ægte rim)  

SANGE, fx: - ”Juletræet med sin pynt” 

KREATIVITET, fx: 
 

- Lav malerier ved at bruge grankogler i forskellig str. 
som ”pensler” til at duppe maling på. I kan fx bruge 
værkerne som gavepapir, hvis I maler på tyndt papir.  

- Lav juledekorationer med kogler og 
andet fra skoven. 

- Lav sjove kogledyr – fx mus, pindsvin, 
fugle (se QR) eller nisser.  

BAG OM ORDET, fx: 
 

- Koglen er grantræets frugt/frø. Hvilke andre frø bruger 
vi til jul (nødder, bog, kastanjer, etc.)  

- Måske kan I plante jeres eget grantræ fra en kogle  
(se evt. QR-kode for tips). 

- Kogleri – betyder mystik/trolddom.  
I gamle dage kaldte man også en 
troldmand for en kogle.  

- Kogle er beslægtet med ordet ”kugle”. 

TALEMÅDER, fx:  - Tage noget med et gran salt 
- Grangiveligt 

GÅDE, fx: - Det er os en gåde, at det ikke er til at opdrive en gåde 
om kogler. Måske kender du én!? 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Kopi-ark: Kræs om kransen   
Kopier kransen og lim den på kraftigt karton. Pynt den fint med kogler og bog, I har fundet i 
skoven, og som I limer på. I kan også sætte andet pynt på julekransen. Hæng de flotte kranse op 
på dørene. Snak om cirkler, kugler, ovaler … og andre former, mens I pynter.   
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Former og tal i naturen?  
Kig på nogle af de ting, I har fundet i skoven – og snak om, hvilken form de har. Se om I kan sortere 
dem efter antal blade, kanter, etc. Brug evt. formerne herunder som hjælp. Husk – der er som 
udgangspunkt ikke rigtige og forkerte svar. Alt afhænger af øjet, der ser – og det er udforskningen 
og samtalen, der tæller.   

 
 
 
  
 
 

D 

Kogle kommer 
af ordet ”kugle”, 
men ligner ofte 

en kegle D. 

Bog fra bøg har fire 
”blade”, men kernen har 

tre kanter D. 
 


