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Skab læseglæde
Vi anbefaler, at I arbejder med bogen over tre uger. Læsegruppen mødes to
gange om ugen. Tre af gangene læser I bogen. Hver læsning er forskellig – se
”Huskesedler til oplæsning” i faghæftet.
Boghæftet er til inspiration. Vær opmærksom på børnegruppens nysgerrighed
og energi ift. den enkelte bog. Styrk dialogen med børnene, og lav aktiviteter,
som bygger videre på deres interesser. Bogen danner afsæt for samtalen, men
må aldrig være en begrænsning for dialogen.

Før I går i gang med at læse
Nogle børn har brug for at spore sig ind på bogen, inden I åbner den.
Det kan I gøre, ved at de møder og bruger bøgernes ord og begreber
gennem sanselige aktiviteter og dialog.
•	Saml regnorme, og indret et habitat til dem i et
terrarium eller et syltetøjsglas.
• Se en video om regnorme på nettet.
•	Tag på biblioteket, og lån faktabøger om
regnorme, som I kan kigge og læse i.

Sprogstrategi
I historien Orm får en ven er der lejlighed til at henlede barnets opmærksomhed på
uregelmæssig bøjning af verber, fx ord som ”gned” og ”sved”. Når barnet afprøver
hypoteser om ords bøjning, vil det måske sige, at græsstråene ”gnidt” mod hinanden.
Her kan du understøtte barnet i at tilegne sig den korrekte bøjning ved at gentage
barnets ytring korrekt, fx: ”Ja, græsstråene gned mod hinanden”.

Gode ord
De gode ord er karakteriseret ved, at de kan konkretiseres, visualiseres
og/eller dramatiseres. Begynd altid med at spørge børnene, om nogen af dem
kender ordet og kan fortælle eller vise, hvad det betyder. Arbejd med de gode
ord i alle tre bogsamtaler. Variér ved, at børnene anden og tredje gang skiftes
til at forklare ordene.

1.

Voksede

8.

Lad børnene dramatisere ordet. Leg
fx at I er små blomsterfrø, der bliver
vandet, så I vokser jer højere og
højere.

2.

Nikkede
Der skal nikkes. Find blomster på
legepladsen, og pust på dem, så I
kan prøve at få dem til at nikke til
hinanden.

3.

Gned mod hinanden
Gnid fx hænderne mod hinanden.

4.

Trist
Dramatisér ordet. Tal om antonymet
”glad”. Find synonymer for ”trist”.

5.

Brummelyde
Lav brummelyde, og tal om ting,
der laver brummelyde. Se en video
med græsslåmaskiner.

6.

Kortere
Konkretisér ordet. Tag sakse med
på legepladsen, og klip græsset
kortere og kortere.

7.

Halvt så langt
Konkretisér ordet.

Sved
Tal om, hvordan det er, når noget
svier. Snak også om, at ordet sved
også kan være det våde på panden,
når man har det varmt.

9.

Ligner hinanden
Hvad betyder det, at man ligner
hinanden? Prøv at google
enæggede tvillinger. De
ligner hinanden
– ja, de er faktisk helt ens.

10. Dejligt
Find ord, der betyder næsten det
samme, fx skønt, rart, vidunderligt,
nice. Find antonymer til dejligt, fx
grimt, skrækkeligt osv.

Spørgsmål til bogsamtale
Bogen er afsæt for samtalen, men vær nysgerrig på, hvad der optager børnene, og
lad samtalen følge deres interesser. Stil åbne og tilpassede spørgsmål, som udfordrer
børnene på deres udviklingsniveau. Nogle børn kan have brug for at pege på bogens
illustrationer som svar på spørgsmål.
•

Hvad er en ven?

•

Hvorfor var Orm trist? Hvad kan gøre dig trist?

•

Hvad forestiller du dig, der sker, når en regnorm bliver
klippet midt over?

•

Hvor boede Orm?

•

Gad vide hvorfor det sved i Orms ene ende?

•

Hvad kom den anden halvdel af Orm til at hedde?

Samtale om illustrationer
•

Bed børnene – et ad gangen – ﬁnde den illustration, de bedst kan lide,
og lad dem begrunde deres valg.

•

Se på de sorte illustrationer. Hvorfor mon alt bliver sort? Hvordan tror I mon,
Orm har det?

•

Se på sidste illustration. Hvordan kan man se, at Orm synes, det er dejligt
at have en ven?

Sætninger til at gentage
I kan fx prøve at sige sætningerne i kor, rappe, hoppe eller klappe dem.
•

Orm boede i græsset.

•

Der var så stille i græsset.

•

Solen skinnede, og vinden blæste.

Musikalske
aktiviteter

Kreative
aktiviteter

•

•

Tegn regnorme, og lav en fælles
collage. Lav evt. et tværsnit, så I
kan illustrere, hvordan regnorme
bor under jorden.

•

Lav regnorme i modellervoks. Tal
om ormenes størrelser. Mål dem
med en lineal. Hvilken er kortest/
længst? Hvilke er lige lange?
Halvér dem.

•

Byg en græsslåmaskine af
papkasser og paptallerkener.

•

Når I skal fange regnorme, kan I
synge og danse Naturstyrelsens
Regnormesang. Vibrationerne får
regnormene op af jorden. Syng på
melodien: Vil du, vil du.
”Trampe, trampe, trampe, trampe,
trampe – trampe regnorm op af
jor´n.
Er der, er der, er der er der, er der
– er der kommet regnorm op?”
Stop sangen, og kig på jorden for at
se, om I har trampet nogle orme op.
Sig Halfdan Rasmussens remse:
”Ormene har ingen øjne, ingen ben
og intet hår. Ormene er ganske
nøgne og må kravle, når de går.
Ormene kan ikke tale. Ormene har
ingen tænder. Ormene er kun en
hale, der er ens i begge ender!”

Ideer til leg
•

Leg, at I trækker regnorme op af jorden. Børnene er regnorme og ligger på maven i
en rundkreds. De ligger helt tæt i armkrog med hovederne mod cirklens midte. To
børn er fugle, som trækker ”regnorme” op af jorden. Når en regnorm er trukket fri,
samler de resterende børn cirklen, og fuglene begynder igen at trække. Fortsæt til
alle regnorme er fri.

•

Lav bordteater om historien, og lad børnene skiftes til at genfortælle den. Rekvisitter
kan fx være en grøn papkasse, som I pynter med blomster og klipper små huller i.
Op af et af hullerne kan Orm titte frem. Det kunne fx være en ﬁnger med påtegnet
ansigt. Græsslåmaskinen kan være hænder, der hapser, og vips – så er der to orme.

Bogklog
Bogklog er spørgsmål, der fungerer som oplæg til små
samtaler, hvor I sætter fokus på forskellige aspekter ved
bogens ord. Formålet er at bidrage til, at ordet lagres i børnenes
ordforråd. Leg bogklog som afslutning på arbejdet med bogen.

1.

Hvor boede Orm?

10. Hvilken farve er græs?

2.

Vis, hvordan man nikker.

3.

Hedder det én orm eller ét
orm?

11. Hvad er det modsatte af at
være kort?

4.

Kender I andre ord for en ven?

5.

Gnid dine hænder mod
hinanden.

6.

Det hedder én orm og flere ... ?

7.

Hvad er det modsatte af at
være venner?

8.
9.

Hvor mange ben har en orm?
Kan I nævne flere dyr, der
ikke har ben?

12. Nævn to ting, der kan lave en
brummelyd?
13. Er Orm kortere eller længere
end Ven?
14. Kig på hinanden. Hvem har
længst hår, og hvem har
kortest hår?
15. Vis, hvordan du ser ud, når du
er trist.
16. Vis, hvordan du ser ud, når du
synes, noget er dejligt.

LæseLeg
derhjemme

Bøger jeg
kender-bog

I sommerhalvåret kan forældrene
opfordres til at se på græsslåmaskiner
i aktion med deres børn.

1. Indsæt et lille udprint af
bogforsiden

I vinterhalvåret kan man fx se dem i et
byggemarked.

2. Giv bogen stjerner
3. Tegn en tegning

Alle rettigheder forbeholdes, og gengivelse må kun ske med Mary Fondens samtykke, jf. ophavsretsloven.

