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DAGENS ORD: 

Risengrød 
     Inkl. materialer:   
     1 ordplakat, 1 kopiark (puslespil), 1 aktivitet (ris-skattekiste) 
 

STIKORD, fx: - Nisser elsker det 
- Man kan spise det 
- Man får kanelsukker og smørklat på 

KROP/BEVÆGELSE, fx: 
 

- Syng ”På loftet sidder nissen” med bevægelse på  
(sangen var i lågen 1. dec.) 

- Lav risengrød eller smag på forskellige slags grød 
- Til de yngste – mærk på hhv. ris og risengrød (afkølet) 

RIM og BOGSTAVER, fx: - Sød / blød / rød / nød / kød 
- Find ord og navne, der starter med G/g eller gr- 

HISTORIER, fx: 
 

- ”Sødgrøden” (pixi-bog) 
- ”Guldlok og de tre bjørne”  

(fortæl eventyret og erstat grød med  
risengrød … og evt. nisser i stedet for bjørne) 

SANGE, fx: - ”På loftet sidder nissen”  
- ”Det er risengrød” (fra Nissebanden) 

KREATIVITET, fx: - Lav en ris-skattekiste (vejledning medfølger) 
- Saml skålen med risengrød til nissefar (medfølger) 

BAG OM ORDET, fx: 
 

- Snak om hvilke slags grød I kender – og hvad I 
bedst/mindst kan lide. 

- Find ud af, om grød er sundt eller usundt 
- ”Rødgrød med fløde”  
- Hvad betyder ”ris”, når vi taler om ”ris og ros” 
- Snak om koge / kogte og om at noget kan ”koge over” 
- Kender I andre retter med ris? (Sushi, ristaffel, ris a’la 

mande, …) 
- Er ”risiko” mon en ret med oksekød og ris?  

TALEMÅDER, fx:  
 

- Gå som katten om den varme grød 
- Grødhoved 
- Det er ”ris til egen røv” (overvej ordvalget til børn) 

GÅDER, fx: - Hvad kaldes ris, der er spist af en ko? Risiko (Ris-i-ko) 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Kopi-ark: Puslespil 
Åh nej, da nissefar blev vred på rotterne, trampede han så hårdt, at skålen med risengrøden 
væltede og gik i stykker. Se, om I kan samle den igen. (Kopier og klip brikkerne ud). 
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Aktivitet: Lav en ris-skattekiste 
Fyld en æske med ris og gem små ”skatte” i den (fingerbøl, glaskugle, lille sten, o.lign).  
Nu kan I skiftes til at bruge en lille pind (fx spisepind) til at lede efter skattene. Snak om tingene, når 
I finder dem – og husk at tælle, så I finder dem alle.   
 

 
 

Tekst og billede: Instagram @storymind.dk (Anne Lindhard) 


