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 år  BOGglad 

Inspirationsark
I har sikkert allerede en hverdag med børnene, hvor histori-
er fylder - både af den sandfærdige slags og så selvfølgelig 
alle røverhistorierne. Det er dejligt, for historiefortælling 
og oplæsning kan være en indgang til at forstå alt det, der 
fylder i livet for både små og store.  

BOGglad er et univers, hvor det er nemt at dyrke fortæl-
lingerne og bruge historier og fantasi. I kan bruge BOG-
glad-plakaten som inspiration til at komme i gang med 
aktiviteter, og I kan fortsætte med arket her. Find den form, 
der passer bedst til jer. Rigtig god fornøjelse med alle de 
sjove og nye oplevelser, der gemmer sig i bøgernes verden.

Skab de perfekte 
omgivelser

Højtlæsning er altid hyggeligt. Gør 
lidt ekstra ud af det. Læs en gyser i 
kælderen, hvor der kun er stearin- 
lys eller pandelampe tændt. Tænd 
et bål eller byg en kæmpe ‘lytte-
seng’ af puder eller find på andet, 
der passer til den historie, I skal 
læse. Brug højtider til at samle 
børn om gode historier. 

Bogbod

Indret en bogbod, hvor man kan 
få hjælp til at finde lige præcis 
den bog, man gerne vil læse. Det 
er sjovt at lege bibliotekar eller 
bogsælger og få lov til at hjælpe 
sine venner med at finde frem til 
den perfekte bog ved at spørge til 
deres interesser.
 

Lav jeres eget spil

Lav jeres eget vendespil eller billed- 
lotteri med alle dem, I kender fra 
bøger. Måske kan I selv tegne og 
farvelægge, måske kan I finde nog-
le kopiark, som I kan farvelægge.

Spil en bog

Lav et rollespil ud fra en historie, 
som I har læst/lyttet sammen. 
Klæd jer ud, lav rekvisitter og opfør 
måske en hel lille forestilling for 
hinanden.

Superheltepynt

Lav en lang flag-guirlande med jer 
selv tegnet som superhelte. Eller 
som drager. Eller som ...

Udvid forsiden 

Find ting, der viser, hvad en bog 
handler om, og arranger det som 
et lille stillleben sammen med 
bogen. Det kan være en sjov måde 
at tale om historiens handling og 
tema.

Det fysiske 
læsemiljø

Bøger er lavet, fordi de skal 
læses. Stil dem frem, så de er 
nemt tilgængelige for børne-
ne. Allerhelst med forsiderne 
udad. Bøger skal bruges, 
undersøges og slides. 

Måske har I allerede en hyg-
gelig læsekrog, men ellers 
vend en reol, så den står ud 
fra væggen, og indret hjørnet 
med lidt puder. Stil bøgerne, 
så det er nemt for børnene at 
overskue dem.
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