
Trin-for-trin vejledning til ”Kreativ leg med historier”  
- til forældre 

Litteratur: ”Sallys far bander” af Thomas Brunstrøm. 
Intro: I bogen ”Sallys far bander” af Thomas Brunstrøm vil Sally rigtig gerne i Tivoli, men far siger, at det er for 
dyrt. Vil I hjælpe Sally med at få tjent penge nok til at komme i Tivoli og få hendes far til at holde op med at 
bande? Måske kunne I også selv tænke jer at få råd til at komme et sjovt sted hen?   

Tid i alt: 
Ca. 1 time. Kan skaleres op eller ned ved behov. Større børn skal måske skrive bandeord ned på en seddel, 
som kommes i kassen eller tælle mønterne og lægge dem sammen. 

Forberedelse: 
Læs bogen ”Sallys far bander”, find materialer til at bygge en bandekasse, find tuscher og maling og find eller 
print evt.  mønter. Afdæk evt. bordet med plastik. 

Forløb: 
1. Læs historien højt for barnet/børnene – gerne dialogisk, hvor barnet og du snakker om ting i historien under-

vejs (find inspiration til dialogisk læsning i linket nedenfor).  
2. Snak sammen om bogen: Hvad er bandeord? Kan I selv finde på nogle bandeord? Er der ord, som ikke er 

bandeord, men bare grimme ord? Hvad er reglerne for jeres egen bandekasse?  
3. Nu skal der laves en bandekasse. Lad barnet/børnene pynte kassen.  
4. Klip mønter ud eller brug rigtige mønter. 
5. Bandekassen afprøves: I fælleskab finder I på bandeord eller grimme ord og betaler for at sige dem. Hjælp 

gerne børnene med at finde på ord. Man må gerne opfinde sine egne bandeord.  
6. Snak sammen efter bandekasse-legen: Var det sjovt? Kommer Sally i Tivoli? Er det svært at finde på bande-

ord? Og må man gerne bande? 

Synes I det var sjovt, så kan I også: 
• Selv finde på en sjov eller spændende tur, I vil spare op til - rigtigt. Bandekassen er jo klar til brug og 

behøver ikke kun hjælpe Sally.
• Gå kan på biblioteket og lån flere ”Sallys far”-bøger, som I kan læse. De er så sjove! 

Materialer: 
Bogen ”Sallys far bander” af Thomas Brunstrøm. Tuscher eller maling, en skotøjsæske eller mindre lille pap-
kasse. Man kan også selv folde en kasse. Ægte eller falske mønter.  

Link til mønter: 
https://www.gratisskole.dk/?mod=dokument&id=232 

Inspiration til dialogisk læsning: 
https://lottesalling.dk/download/forskning.html 


