0- 3
år

BOGglad
Inspirationsark
I bruger garanteret allerede historiefortælling, højtlæsning
og billedbøger i alle mulige sammenhænge i jeres hverdag
med børnene. BOGglad er sat i verden for at give inspiration
til endnu flere sjove ting, I kan gøre med historier og bøger.
I kan bruge BOGglad-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 vidunderlige nye oplevelser,
der gemmer sig i bøgernes verden.

Det fysiske
læsemiljø
Bøger skal bruges, undersøges og slides. Stil dem frem,
så de er nemt tilgængelige
for børnene, fx i en gammel
tallerkenrække eller i grønne
mælkekasser. Måske har I
allerede en hyggelig læsekrog, men ellers vend en reol,
så den står ud fra væggen,
og indret hjørnet med lidt
puder. Stil bøgerne med
forsiden udad, så det er nemt
for børnene at genkende og
overskue dem.

Hyggelig højtlæsning

Hvem kender I fra bøger?

Vælg en bog

Højtlæsning er en klassiker af en
god grund. Det er fantastisk at
være fælles om gode historier.
Lad børnene skiftes til at vælge
en historie, og måske er det sjovt
at gøre det hyggeligt og læse højt
helt andre steder, end I plejer. Har
I prøvet at bygge en læsehule og
læse højt med en lommelygte?

Brug BOGglad-plakaten eller
hæng billeder op af nogle af alle
dem, I kender fra bøger. Mennesker, dyr, maskiner og usynlige
venner. Hvem er stærk, hvem er
glad, hvem er lidt streng, og hvem
kommer lidt for tit galt af sted?
Gør I sommetider det samme, som
dem i bøgerne?

Lad alle vælge en bog fra BOGglad-samlingen (eller måske ta’
yndlingsbogen med hjemmefra).
Læs den sammen, snak om hvad
den handler om og stil den frem,
så alle kan kigge på den. Måske
kan det også være sjovt at synge,
digte eller lege det, I læser om.

Hvad rimer på bog?

Find
flere idéer
til at lege
med
litteratur p
å:
sprogspor
et.dk
/ bogglad

Børn elsker rim, remser, gentagelser og genkendelser. Så tal om det
I har læst, når I er på tur eller leger i
sandkassen. Måske ser I en gravko, der ligner den I læste om, eller
måske får I lyst til at finde ud, hvad
den anden slags arbejdsmaskine
hedder. Vælg månedens rim og
hæng det, så alle kan se det, også
på forældreopslagstavlen.

Historien ind i kroppen
Gør, som de gør i bogen. Læser I en
bog, hvor en er vred og tramper i
gulvet, så skal I også prøve at være
sure og trampe i gulvet. Læser I,
om en larve, der kravler af sted, så
ned på gulvet og leg larver. Læser I
om gravemaskiner, så brug hænderne og grab en masse klodser
eller sand i sandkassen.

3-6
år

BOGglad
Inspirationsark
BOGglad er sat i verden for at give inspiration til sjove ting,
I kan gøre med historier og bøger. Historier og litteratur
kan nemlig hjælpe os alle sammen med at forstå og spejle
alt det, der fylder i livet for både små og store.
BOGglad-plakaten og idéerne herunder er nemme at gå til.
Find den form, der passer bedst til jer. Rigtig god fornøjelse
med alle de sjove og nye oplevelser, der gemmer sig i bøgernes verden.

Temadag

Hvem kender I fra bøger?

Hold temadage ud fra historier eller dem, som I kender fra bøgerne.
Hvad med fx en Vitello-dag, hvor I
tager tøjet omvendt på, bygger en
monsterfælde og spiser spaghetti?

Brug BOGglad-plakaten eller
hæng billeder op af nogle af alle
dem, I kender fra bøger. Mennesker, dyr, maskiner og usynlige
venner. Hvem er stærk, hvem er
glad, hvem er lidt streng, hvem
ligner dig, og hvem kommer altid
galt afsted, selvom det slet ikke er
med vilje?

Læs og tegn
Læs en historie højt sammen og
tegn bagefter noget af det, I hørte.
En figur eller et sted. Eller tegn en
hilsen til en fra bogen.

Det fysiske
læsemiljø
Bøger er lavet, fordi de skal
læses, så stil dem frem, så de
er nemt tilgængelige for
børnene. Allerhelst med
forsiderne udad, som i en
gammel tallerkenrække eller
i grønne mælkekasser. Bøger
skal bruges, undersøges og
slides. Måske har I allerede
en hyggelig 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.

Lav jeres eget spil
Lav jeres eget vendespil eller billedlotteri med alle dem, I kender
fra bøger. Måske kan nogle børn
selv tegne, mens andre vil være
glade for en kopi, de kan klippe ud
og farvelægge.

Hvad rimer på bog?

Find
flere idéer
til at lege
med
litteratur p
å:
sprogspor
et.dk
/ bogglad

”- dét ved du, fordi du er så KLOG!”
Vrøvlerim og remser kan lette
mange af hverdagens aktiviteter.
Har I en ‘ta’ jakker på’-remse eller
en ‘alle skal vaske hænder’? Brug
plakaten til at vrøvle videre.

Vælg en bog
Få alle børn til at medbringe en
bog hjemmefra eller vælge en fra
BOGglad-bogsamlingen. Læs den
sammen, snak om, hvorfor det er
den, der er valgt, og stil den frem,
så alle kan kigge på og i den.

6-9
år

BOGglad
Inspirationsark
I har sikkert allerede en hverdag med børnene, hvor historier 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 og naturligt at
dyrke fortællingerne og bruge historier og fantasi. I kan
bruge BOGglad-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 stearinlys eller pandelampe tændt. Tænd
et bål eller byg en kæmpe ‘lytteseng’ af puder eller find på andet,
der passer til den historie, I skal
læse. Brug højtider til at samle
børn om gode historier.

Det fysiske
læsemiljø
Bøger er lavet, fordi de skal
læses. Stil dem frem, så de er
nemt tilgængelige for børnene. Allerhelst med forsiderne
udad. Bøger skal bruges,
undersøges og slides.
Måske har I allerede en hyggelig 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.

Bogbod

Lav jeres eget spil

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 vendespil eller billedlotteri med alle dem, I kender fra
bøger. Måske kan I selv tegne og
farvelægge, måske kan I finde nogle kopiark, som I kan farvelægge.

Find flere
idéer på:
et.dk
laesespor
/ bogglad

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.

10 - 12
år

BOGglad
Inspirationsark
Det er som regel lige omkring klub-alderen, at ’læsekurven’
knækker, altså at børn finder på alt muligt andet sjovt at
lave end at læse. Historiefortælling rummer uendelig mange fantastiske oplevelser og muligheder for at forstå og
spejle alt det, vi oplever i vores eget liv.
I kan bruge BOGglad-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.

Det fysiske
læsemiljø
Både lytning og læsning kan
sagtens være sociale aktiviteter, men det kræver for det
meste et rum, hvor man kan
skabe en lidt rolig stemning.
Måske bliver historien læst
højt, så man kan ligge og
slappe af samtidig eller sidde
og tegne. Måske er det skægt
at læse den samme bog som
en ven. Det kan endda være
en hel aktivitet i sig selv at
indrette læserummet, så der
er hyggeligt at være og nem
adgang til historier.

Bogudstilling

Skab en gyserkulisse

Historieworkshop

Bøger er tit flotte, det er bare
svært at se, når de står med ryggen til. Lad børnene finde deres
indre indretningsarkitekt frem
og præsentere bøgerne, som de
virkelig fortjener. En kærlighedsudstilling, en gyserafdeling, eller
alt hvad der er værd at vide om
kagebagning.

Måske har I en kælder, som kan
være sjov at indrette til fælles
uhyggelig oplæsning af en rigtig
god gyser. Stearinlys, pandelamper og ægte halloweenstemning.
Man kan selvfølgelig gøre noget
lignende med romantiske, historiske, skøre historier osv.

Lad børnene selv skrive en historie, der skal læses op, eller et
manuskript til et teaterstykke. Det
kan også være sjovt at tegne sin
egen tegneserie i en række tomme firkanter eller den lidt sværere
overleveringsmetode, hvor man
skriver eller digter videre på
andres historier.

Book Bento

Find flere
idéer på:
et.dk
laesespor
/ bogglad

En Book Bento er et fotografi af en
bog sammen med nogle genstande, der viser lidt om bogen. Find
nogle ting, der passer til bogens
handling, tema, hovedperson
eller stemning. Arrangér tingene
sammen med bogens forside og
tag et foto eller udstil det fx på
#bookstagram.

Lav en bogtrailer
Lav en trailer, der præsenterer
jeres yndlingsbog. Det kan være
stopmotion eller andet, I synes
er sjovt. Hent fx Film-X animation-app’en, klip billeder fra aviser/
blade, tegn figurer eller leg selv
skuespillere.

