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Gode ord
Konkretisér ordene ved at vise,
demonstrere, visualisere eller
kropsliggøre og dramatisere
tingen/vendingen.

1. Rød
 å på rød-jagt og find alle
G
mulige røde ting. Lad børnene
erfare, at rød kan være forskelligt.

2. Forfra
 onkretisér ved at lade børnene
K
vise, hvordan man står foran fx
en bold.

3. Fra den ene side
 onkretisér ved at lade børnene
K
vise sig fra den ene side.

4. Bagfra
 onkretisér ved at lade børnene
K
vise, hvordan man står bagved fx
en stol.

5. Fra den anden side
 onkretisér ved at lade børnene
K
vise sig fra den anden side.

6. Øjne
Lad børnene se på deres egne
øjne i et spejl og også på andres
øjne.

7. Blanke
Gå på jagt efter blanke ting.

8. Passe på
 urdér, om det er muligt at tale
V
med børnene om, de har noget,
som de skal passe godt på.

9. Snegl
 å ud og led efter snegle eller
G
medbring selv nogle snegle –
med hus og uden hus, orange,
sorte, stribede, små og store.

10. Sorte, hvide, blå,
grønne
Igen er det vigtigt at vurdere, om
eller hvordan der skal arbejdes
med ordene.
 ær opmærksom på ikke at
V
bruge bogen som en lærebog
i farver ved at stille ”farveeksamensspørgsmål”. Arbejd fx
med farven rød (jf. 1), og lad det
være op til børnene, om der skal
tales mere om resten af farverne.

Spørgsmål til bogsamtale
Husk gode pauser mellem spørgsmålene og vælg,
hvilke spørgsmål det giver mening at bruge.
Lad endelig børnene fortælle frit, hvis de magter det.
1. H
 ar du en bold? Har du to bolde? Hvordan ser
dine bolde ud? Hvem har du fået dem af?
2. Har du mødt en snegl?
3. Den lille røde trold og den lille gule snegl
bliver venner. Hvem er din ven?

Samtale om illustrationer
Kig nærmere på den lille røde trold. Hvad har den, som vi ikke har? Hvor sidder
dens ører? Hvor mange tænder har den? Osv.
Kig på illustrationen fra skoven, og gå ud og led efter mælkebøtteblade og
blomster. Kig på og tal om svampene, edderkoppen og edderkoppespindet.

Kreative
aktiviteter
-	Lad børnene prøve at tegne
enten den lille røde trold eller
den lille gule snegl. Hvis det er
for svært, kan de tegne den
blå bold.
Støt børnene
både i at vælge
og i at tegne
det, de vælger.
-	Tingene kan også
laves i modellervoks eller i saltdej.

Idéer til leg
Leg ’fugl, fisk eller midt imellem’
med den lille blå bold. Lav evt.
stangdukker af trold og snegl og
lad det være dem, der leder. Husk
at sætte ord på og gentag det børnene siger.
Rekvisitter:
- En lille blå bold
- D
 en lille røde trold som
stangdukke
- D
 en lille gule snegl som
stangdukke

Bogquiz
Brug bogen, så meget sprogsvage børn
kan nøjes med at vise svarene ved at
finde og pege på svarene i bogen.

1.	Stil dig, så jeg kan se dig
forfra.

5.	Hvor leder de efter
den blå bold?

2.	Hvordan kan du se, at den
lille røde trold er ked af, at
den blå bold er blevet væk?

6.	Stil dig, så jeg kan se dig
fra siden.

3.	Stil dig, så jeg kan se dig
bagfra.
4.	Peg på den lille røde
trolds tænder.

7.	Hvor går den lille
røde trold, da den møder
den lille gule snegl?

