Trin-for-trin vejledning til ”Kreativ leg med historier” til
forældre, skoler, og biblioteker
Litteratur: ”Bette Bøv, krudt og ukrudt” af Anders Højen
Læs historien ”Bette bøv, krudt og ukrudt” af Anders Højen.
Bette Bøv vil rigtig gerne hjælpe sin nabo hr. Lollefjord med at gøre hans have fin, inden hr. Lollefjord får damebesøg. Desværre er talemaskinen ikke ret god til at lave modsætninger – derfor kommer Bette Bøv til at lave unoder.
Vi skal undersøge, hvad modsætninger og unoder er, og I skal selv lave jeres eget vendespil.

Tid i alt:
Ca. 1 time. Kan skaleres op eller ned ved behov.

Forberedelse:
Læs bogen og find modsætningsord. Find materialer frem.

Forløb:
1.

Læs historien højt for barnet/børnene – gerne dialogisk, hvor barnet og du snakker om ting i historien undervejs (find inspiration til dialogisk læsning nedenfor). Det er vigtigt, at I snakker om, hvad ordene talemaskinen siger betyder.

2.

Snak med børnene om bogen: Hvad er unoder? Er det modsatte mon noder? Hvad er ukrudt? Er krudt det
modsatte af ukrudt? Kan I finde på andre modsætninger?

3.

Skriv gerne modsætninger op på tavlen eller ned på et stykke papir.

4.

Find farver/tuscher og vendespilskort frem.

5.

Klip vendespilskort ud.

6.

Hav gerne billeder med modsætningerne klar, hvis børnene har svært ved at finde på nogle.

7.

Nu skal børnene lave deres egne modsætnings-vendespilskort. Det kan gøres i hold, alene eller sammen
som familie.

8.

Byt gerne vendespilsbrikker med hinanden og spil en omgang med andres eller jeres egne brikker.

9.

Lav flere kort, hvis børnene har fået inspiration af hinanden til nye modsætningskort.

10.

Feedback – snak sammen: Hvad var sjovt? Svært? Kedeligt? Og hvilket modsætningsord kan børnene bedst
kan lide?

Synes I det var sjovt, så kan I også:
•

Tage vendespilskortene med hjem og spille med fx mor og far, bedsteforældre eller søskende.

•

Lege videre, fx Sprogfitness-lege om modsætninger. Find legen her: www.sprogsporet.dk/sprogfitness/aktiviteter-indskolingen

•

Lave vendespilskort med sammensatte ord og lege Sprogfitness-legen med sammensatte ord.

•

Komme på besøg på biblioteket og låne bogen ”Bette Bøv laver en talemaskine”.

Materialer:
Bogen ”Bette Bøv, krudt og ukrudt” af Anders Højen. Andre materialer: Karton, eller tykt papir til vendespilskort,
tuscher eller farver.

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

