
Dyr
Styrk læselysten for SFO- eller skoleelever i 
0.-3. klasse med en BogBox med bøger, legetøj 
og aktiviteter. BogBoxen består af materialer 
inden for temaet ”Dyr” samt denne vejledning.

Konceptet er, at børnene først læser eller får læst 
en bog højt inden for temaet, og så leger eller 
laver I aktiviteterne. På den måde er bøgerne 
fundamentet for det, der kommer til at ske.

Materialerne i boxen kan bruges til specifikke 
aktiviteter, men også frit efter børnenes eller jeres 
fantasi. Se, hvad der sker!



BØGER
• Aakeson, Kim Fupz og Niels Bo Bojesen: Vitello 

ønsker sig en hund
• Ahlburg, Kirsten: Uh, en bi
• Bell, Jennifer: Tegn selv dine kæledyr
• Bone, Emily: Små fakta: Giftige dyr
• Bowman, Lucy: Små fakta: Aber
• Brook, Henry: Fakta Plus: Farlige dyr
• Børnenes illustrerede dyreatlas
• De la Bédoyére, Camilla: Min lille bog om dyreunger
• De la Bédoyére, Camilla: Min lille bog om livet i havet
• Duedahl, Marie: Asta får et stort dyr
• Egner, Thorbjørn: Klatremus og de andre dyr i 

Hakkebakkeskoven
• Fauerholdt, Helle Dyhr: Jon og Pil i zoo
• Finderup, Mette: Lasse-Leif og de hemmelige 

kæledyr
• Gollander, Troels: Første fakta: Elefant
• Hammer, Anne Sofie: Villads fra Valby som 

dyrepasser
• Johnsen, Zenia: Jeg elsker dig, hest
• Kearney, Brendan: Det store dyreeventyr: søg og find 

verden rundt
• Klein, Sebastian: Læs med Sebastian Klein: Afrikas 

tykhuder
• Klein, Sebastian: Læs med Sebastian Klein: Ulven
• Klein, Sebastian: Læs med Sebastian Klein: Verdens 

farligste bjørne
• Klein, Sebastian: Læs med Sebastian Klein: Verdens 

farligste hajer
• Klein, Sebastian: Læs med Sebastian Klein: Verdens 

farligste krokodiller
• Klein, Sebastian: Læs med Sebastian Klein: Verdens 

farligste slanger
• Klein, Sebastian: Sebastians store quiz om dyr
• Klein, Sebastian: Verdens 100 klammeste dyr
• Klein, Sebastian: Verdens 100 vildeste dyr
• Kofoed, Anders: Superkryb
• Meredith, Susan: Små fakta: Natdyr
• Mogensen, Jan: Zuccinis dyreorkester
• Pöppelmann, Christa: Zoo zoom. Hvis spor er det?

LEGETØJ
• Hånddukker (f.eks. ko, elefant, frø)
• Fingerdukker (f.eks. tiger, and, giraf, fris, frø, ko)
• Dyrelotteri (spil)
• Kikkert
• Rory’s Story Cubes – Animalia
• Safarihatte
• Kohat
• Bondegårdsdyr i plastik (f.eks. heste, køer, grise og 

ænder)
• Plysdyr (f.eks. skildpadde, sæl, frø)
• Fiskenet
• Forstørrelsesglas
• Legetøjsdyr i naturgummi
• Jumbo insekter (f.eks. bi, mariehøne, sommerfugl, 

græshoppe, sølvsmed, flue og myre)
• Kortspil - Skov & By
• Kortspil - Sø & Vandløb 
• Dåsespil - Ormen Otto

Matierialer i boxen



Den Store Dyst om Dyr - aktivitet
 HVAD SKAL I LAVE?
Denne sjove udfordring går ud på, at børnene skal løse så mange dyreopgaver som muligt; tegn dit 
yndlingsdyr, hjælp aben med at finde bananen, hop som en frø og gal som en hane.
Man kan vælge at uddele præmier for deltagelse eller uddele præmier for flest løste opgaver. Tilføj 
evt. flere opgaver, som I selv finder på - man kan evt. strække dysten over flere dage.

SÅDAN GØR I
1. Forklar børnene hver enkelt opgave, så de ikke er i tvivl.
2. Sæt tid af (en halv til en hel time) og hjælp børnene med at løse de lidt sværere opgaver eller de 

opgaver, hvor der er brug for en dommer (”fang et dyr”, ”se på et dyr gennem forstørrelsesglas”, 
”hop ti meter som en frø” og ”gal som en hane”). Hvis I starter med højtlæsning, eller børnene har 
læst selv, så har I jo allerede klaret første opgave.

3. Lav evt. en præmieoverrækkelsesceremoni, når I er færdige med dysten, hvor børnene får en 
medalje og noget slik hver.

MATERIALER I FINDER I KASSEN
• Den Store Dyst om Dyr-udfyldningsark til kopiering
• Forstørrelsesglas
• Fiskenet
 
MATERIALER I SELV SKAL FINDE
• Evt. gamle marmeladeglas eller beholdere med huller i låget til at opbevare de fangede  

dyr i.

Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud
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Lav et regnormehus - aktivitet

 HVAD SKAL I LAVE?
Lav jeres eget regnormehus og se, hvordan regnormene opfører sig og bevæger sig under jorden.

SÅDAN GØR I
1. Find tomme marmeladeglas frem og prik huller i låget med en saks.
2. Læg jord og sand i lag i beholderen. Start med et lag sand. Husk at sprøjte lidt vand på hvert lag 

eller dryp lidt med dine fingre.
3. Nu skal I ud for at fange regnorme! Hvis I kan fange flere pr. glas, er det allerbedst.
4. Oven på det nederste lag sand lægger I et lag jord med jeres regnorme i. Fortsæt med at lægge 

skiftevis et lag sand og jord i til glasset næsten er fyldt op. Husk at dryppe lagene med lidt vand!
5. Slut af med et lag jord – og læg lidt reven gulerod på øverst.
6. Regnormene lever normalt under jorden, så husk at stille regnormehuset mørkt i to dage, så 

regnormene opfører sig som de plejer.
7. Sæt dem fri, når I er færdige med at observere.
 
MATERIALER I SELV SKAL FINDE
• Tomme marmeladeglas
• Jord
• Sand
• Vand
• Regnorme
• Gulerødder (revne)
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Fanget i Zoo! - aktivitet

 
HVAD SKAL I LAVE?
Start med at introducere legen med en rammehistorie som fortælles: 
”Børnene er i zoologisk have og er på mystisk vis kommet om på den forkerte side af  
hegnene. Dyrene vågner snart og kommer ud i indhegningen. Vi skal skynde os at få  
børnene ud på den rigtige side af hegnene”. 
Dyrepasseren (den voksne) står på den rigtige side. 
Børnene råber ”Dyrepasser, dyrepasser, hvor højt er hegnet?”, hvortil dyrepasseren svarer. 
Derefter spørger børnene så igen: ”hvordan skal vi komme over?”, hvortil dyrepasseren 
giver en kommando: børnene kommer nemlig over hegnene ved at opføre sig som det dyr, 
dyrepasseren siger – f.eks. sno sig som en slange, hoppe som en kænguru, brøle som en 
løve osv.
Hvis man vil forlænge legen kan man tilføje flere hegn eller gentage legen med nye  
udfordringer for at komme over hegnene. Derudover kan man også prøve at lade børnene 
være dyrepasseren på skift.

SÅDAN GØR I
1. Børnene står på den ene side af hegnet (kegler). Dyrepasseren (den voksne) står på den 

anden side. 
2. Børnene råber: ”Dyrepasser, dyrepasser, hvor højt er hegnet?”
3. Dyrepasseren svarer: ”Hegnet er [X] meter højt!” [Vælg selv antal meter].
4. Børnene spørger: ”Hvordan skal vi komme over?”
5. Dyrepasseren svarer: ”I skal [brøle som en løve]!” (eller sno sig som en slange/kvække 

og hoppe som en frø osv.)
6. Når børnene er kommet over (alle) hegn, kan legen enten afsluttes eller gentages, hvis 

der er tid.
 

Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

Lege og aktiviteterLege og aktiviteter
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Dyrespor - leg

 
HVAD SKAL I LAVE?
Børnene kan lave deres eget dyrespor ved at tegne eller male et dyrespor ud fra billederne 
i de bøger, de har læst. Børnene kan også lave deres eget ”menneskespor” ved at lave et 
fodaftryk med maling, tegne deres egen fod op, eller en gipsafstøbning af deres fod.
Hvis man vil forlænge legen kan man evt. sende børnene ud på legepladsen eller i et nærlig-
gende skovområde for at lede efter spor først, og så kan de tegne efter det, de fandt, når de 
kommer tilbage i SFO’en.

SÅDAN GØR I
1. Instruér børnene i, at de kan tegne eller male dyrespor, som de har læst om, eller at de 

kan lave deres eget ”menneskespor” i gips eller fodaftryk med maling.
2. Lad børnene vælge, om de vil male eller lave gipsafstøbning.
3. Hjælp evt. børnene, hvis de har brug for det.
4. Hæng evt. de færdige gipsafstøbninger, fodaftryk eller tegninger af dyrespor op i 

SFO’ens vinduer, så børn og forældre kan se deres kreationer.

MATERIALER I FINDER I BOXEN
• Bøger og figurer, der viser dyrenes spor

MATERIALER I SELV SKAL FINDE
• Farveblyanter, blyanter og papir
• Maling, pensler, vandglas og forklæder
• Papir (A4-ark, stort nok til barnets fod)
• Gips og vand



Fortælleterninger - aktivitet

HVAD SKAL I LAVE?
Børnene og den voksne digter en historie om et dyr ud fra motiver på fortælleterningerne. 
På hver side af terningen er der et forskelligt motiv, som kan kickstarte en historie eller måske 
tage den i en helt anden retning. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 
Alle børn får lov til at digte videre på fortællingen ud fra motivet, og til sidst har I en samlet, helt 
unik historie.

SÅDAN GØR I
1. Start med at kaste en terning.
2. Fortæl en historie, der handler om et dyr ud fra motivet på terningen. Brug fantasien, og find 

på noget sjovt, hyggeligt, skræmmende, eller hvad der lige falder dig ind. 
3. Herefter slår børnene på skift med en terning og digter videre på historien.
4. Alle børn skal nå at kaste en terning og være med til at fortælle. I kan evt. køre flere runder 

med historien, hvis I kan blive ved med at fortælle videre på den. I kan også vælge at slå 
med flere terninger, som I skal digte en samlet historie ud fra. Den behøver ikke være færdig 
og kan med fordel blive fortalt videre på af den næste.

MATERIALER I FINDER I BOXEN
• Rory’s Story Cubes
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Teater - leg

HVAD SKAL I LAVE?
Børnene opfører et teaterstykke med dyr, de har læst eller fået læst højt.

SÅDAN GØR I:
1. Find udklædningstøj, masker m.m. frem.
2. Tildel hvert barn en rolle, eller lad børnene vælge selv.
3. Opfør én af scenerne fra bogen, eller opfør hele bogens forløb. 
4. Tag udgangspunkt i bogens dialog.
5. Hvis det er muligt, kan I bygge en scene, hvor teaterstykket skal fremføres f.eks. i et hjørne i 

SFO’en, som I rydder for inventar.
6. I kan evt. lave andre former for teater, hvor I f.eks. bruger fingerdukker, hånddukker, rullinger 

m.m.
7. I kan evt. optage jeres færdige teaterstykke og lægge det ud på jeres intranet, så forældrene 

kan se det, eller I kan invitere til en fremvisning for forældrene.

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
• Udklædningstøj, masker og andet teaterrelateret
• Rekvisitter, som sætter scenen
• Evt. fingerdukker, hånddukker, rullinger m.m. (evt. hjemmelavet)
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VILDE VIDUNDERLIGE NATUR  
(DR NATURSPILLET)

Plant buske, træer, så græs. Se hvordan landskabet vokser, tag billeder af dyr og planter, og saml 
dem alle i din naturbog. 

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
• iPad
• Apps (downloades)
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