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Vejledning til materialet til de yngste i
børnehaven
Materialet til de 3-4 årige er skabt i sammenhæng med
materialet til vuggestuen og til de ældste i børnehaven.
Hensigten er, at børnene går fra det nære og gradvist får udvidet
deres forståelse af insekter og smådyrs-verdenen. I
treårsalderen har børn behov for at udvikle deres sprog, få mere
forfinede begreber til at udtrykke sig og tænke over verden og
hen ad vejen også få ord og begreber, der udtrykker det
dekontekstuelle sprog – sproget udenfor her og nu. Materialet
tager afsæt i insekter og kryb, som man kan finde på
legepladsen, uanset om institutionen ligger midt i byen eller ude
på landet. I vuggestuen handler det om at lære de forskellige dyr
at kende. I børnehavealderen skal børnene have en mere
kompleks forståelse af omverdenen. Både prosatekster og
fagtekster indeholder en stadig højere kompleksitet.
Plakaterne skal styrke de voksnes muligheder for at tale mere
om dyrene på børnenes initiativ. De skal hænges i børnehøjde,
så børnene i løbet af dagen selv kan gå hen og kigge på dem og
snakke om de forskellige slags dyr, man finder udenfor. Man kan
tale om, hvad der karakteriserer dem, og hvor forskellige dyrene
i eksempelvis gruppen af insekter alligevel er.
Det er tanken, at børn og voksne kan udforske børnehavens
legeplads som habitat for smådyrene. Det vil sige, hvor de
forskellige dyr bor. Børnene kan udstyres med forstørrelsesglas
og I kan gå ud og undersøge, hvilke kryb og insekter, som
gemmer sig under sten og grene og på træerne og i legehuset.
Børnene må meget gerne være i fuld vigør, når I undersøger og
leger de forskellige dyr.
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Literacyaktiviteter
Tidlig literacy

”Literacy” er efterhånden ved at være et velkendt begreb i
danske dagtilbud. Det dækker over børns tidlige interageren
med skriftsproget og kan både foregå som læseaktiviteter med
børnene men også som andre aktiviteter, der inddrager
skriftsproget på forskellig vis, eller at man gennemfører lege eller
andre aktiviteter, som letter barnets vej til at forstå en historie.
Hensigten med at læse med børn er først og fremmest at give
dem en positiv og sjov oplevelse, hvor de får lejlighed til at
fordybe sig i noget, som interesserer dem. En bonuseﬀekt er, at
børnenes ordforråd vokser og tilsvarende deres viden om og
forståelse af omverdenen.

Tale
I en stærk literacykontekst kobles stuens faste aktiviteter og
løbende samtaler over dagen, samt indretning og udsmykning i
relation til aktuelle temaer, fx temaet om smådyr på legepladsen.
Børnenes sprog og viden vil vokse markant, hvis de får lejlighed
til at tale om temaet og de læste bøger hele dagen. Til dette
formål er der lavet plakater, som du kan hente på
www.materialeplatformen.emu.dk. Disse plakater er tegnet
sammen med bøgerne, og barnet vil kunne genfinde dyr og
tegninger, som det har set i bøgerne. Når plakaterne er hængt
op, kan børnene selv opsøge dem i løbet af dagen og pege på
og tale om, sammen med en interesseret voksen. For at gøre
samtalen så god som mulig set med barnets øjne, er det vigtigt,
at barnet bidrager mest muligt. De voksne kan hjælpe med at
skabe en sproglig kontekst, hvor børnene er med, ved dels at
modellere hvordan man kan tænke om en historie eller en
problemstilling: ”Jeg tænker, at …” og dels at stille åbne og
nysgerrige spørgsmål, som kan give barnet anledning til at

tænke over historien. ”Kan du fortælle mig…” eller ”Jeg gad
vide, hvorfor…” ”Er du enig med Hamid?” ”hvordan…” eller
”hvorfor mon…” (Bylander & Krogh, 2017).

Lytte
For at kunne udvide, bygge på og tage udgangspunkt i, hvad
barnet siger, må den voksne lytte godt efter, når han/hun taler
med barnet. Det har den bonuseﬀekt, at barnet herigennem
lærer, hvordan man lytter med smil og nik og småord. Når børn
og voksne lytter aktivt til hinanden, styrkes relationen. Når børn
skal lytte aktivt, bør de voksne være opmærksomme på, at aktiv
lytning ikke indebærer passivitet i længere tid. Arbejder man
med en gruppe, kan det modvirkes ved at børnene inviteres til at
svare kollektivt på spørgsmål, og der kan indlægges sange
fagter og rim ind, som kan hjælpe børnene til at være aktive og
opmærksomme undervejs.

Vise
Det spiller en væsentlig rolle for børns sprogforståelse, at de får
lov til at erfare verden. Naturen erfarer man først og fremmest i
naturen og udenfor på legepladsen. Pædagoger kan trække
temaet indenfor ved at inddrage billeder, film, legetøj og
oplevelser. Det kan ske, når man eksempelvis viser børnene, at
ikke bare sommerfugle, men også bier og myrer undergår
forvandlinger fra larve til insekt, eller når man leger en leg, hvor
man kravler igennem et rør som en larve og kommer ud som en
skøn sommerfugl.

Læse og tidlig literacy
Højtlæsning og dialogisk læsning er en central del af literacy,
langt fra det hele. Læsning og skrevne tekster er noget man kan
lege med hele dagen. Derfor er literacy også, at man retter
børnenes opmærksomhed mod skilte på vejen, emballager,
reklamer, tekst og billeder på væggen, indkøbslister, navnelister,
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kalenderen på væggen og alt, hvad man ellers kan komme i
tanke om. Børnene skal ikke læse, men de skal have deres
opmærksomhed rettet mod ord eller dele af ord, f.eks et
bogstav, som indgår i barnets eget navn.
Principielt skal man læse en bog tre gange, når man arbejder
med dialogisk læsning. Men mange børn har brug for endnu
flere gennemlæsninger, før de er færdige med en historie eller
klar til at genfortælle. Hvis børnene gerne vil læse en bog flere
gange, så tilføj nogle flere aspekter hver gang, så du får blandet
det kendte med udvidelser af temaet. Det har yderligere den
fordel, at når børnene kender historiens handling rigtig godt, kan
du rette deres opmærksom mod bogstaver og lyde, som er
væsentlige områder at kende, men som kan være vanskelige at
koble direkte sammen med en bogs handlingsforløb.
1.læsning
Først læsning handler om, at børnene skal have et overblik over
historiens handling. Det kan man gøre ved at give et hurtigt
resume. Hovedpersonen i denne bog hedder Ensiana, og er en
sommerfuglelarve. Ensiana har ingen til at passe på sig, og
derfor dumper hun ned til en myretue. Myrerne tror, at hun er en
myrelarve og tager hende ind i myretuen og passer på hende og
giver hende mad. De andre myrelarver kan ikke lide Ensiana, fordi
hun er så god til at kalde på de voksne myrer og derfor giver de
hende meget mad. De driller Ensiana, og hun bliver så ked af
det, at hun går ind i sin puppe. En dag kommer hun ud, og er
blevet forvandlet til en sommerfugl. Myrerne bliver rasende over,
at hun har narret dem, og jager hende væk. Hun må flygte, men
møder heldigvis en masse andre Ensianblåfugle, som gerne vil
være sammen med hende og viser hende, hvor hun kan finde
mad.

Børnene skal kende til skriftsprogskoncepter. Derfor er det
betydningsfuldt for dem, at vide, at en bog har en eller flere
forfattere og illustratorer. Fortæl børnene, at det er Judith
Sølvkjær og Trine Kjær Krogh, som er forfattere. Måske kender
de allerede noget, som Judith og Trine har skrevet, hvis de har
læst ’Flugten fra sneglefarmen’, ’Hej Flue’ eller ’Fluefrieriet’.
Judith og Trine har også skrevet fagbøger. Måske kender
børnene ’Hvad ved du om snegle’, ’Habitater’ eller ’Dyrene på
legepladsens forvandling’. Hvis børnene kender til nogle af de
historier som Judith og Trine har skrevet, så ved de også, at
Judith og Trine er glade for at skrive historier om dyr til børn.
Judith og Trine kan både lide at skrive historier, men de kan
også lide at skrive faglitteratur, så børn kan få en masse at vide
om de dyr, de skriver historier om. Dermed har børnene på
forhånd en forventning til de bøger, som skal gennemgås.
Jonas Prip Thorsen er illustrator. Han har illustreret alle de bøger,
som er nævnt ovenfor. Jonas kan tegne alting. Når man
illustrerer en bog, får man en historie tilsendt, og så tegner man
det, som man ser for sig. Nogle kan både finde ud af at skrive
gode historier og tegne dem. Fx Svend Nordqvist som har
skrevet de gode bøger om Pedersen og Findus. Mon børnene i
din gruppe både kan tegne og skrive en historie? Det kan du
finde ud af, ved at klipse noget papir sammen og opfordre dem
til at lave deres helt egen historie. Man behøver ikke at skrive på
en computer. Man kan skrive en historie med sin helt egen
skribleskrift.
Forsiden og bagsiden giver et hint om, hvad bogen handler om.
Det gør titlen også. Når vores historie hedder Ensiana i
myretuen, så ved børnene både, hvem der er hovedperson, og
de kan sikkert også regne ud, hvor historien vil foregå.
Ved at lære børnene, at en historie har en hovedperson, som er
en gennemgående figur i en historie, giver man børnene et
redskab til at holde fast i den røde tråd i historien. Ved at tale
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om, hvor historien foregå, giver man børnene en forforståelse af
historiens ramme.

larver, bliver så sure på Ensiana. Har du også prøvet at være
misundelig?

Når man hører en historie, skulle man gerne have en indre film
oppe i hovedet som viser, hvad historien handler om. Derfor er
det hjælpsomt for børnene, hvis historien bliver læst i sin fulde
længe. Dermed får børnene et overblik over alle elementerne i
den narrative fortælling. Start- midt – slut og plottet, som udgør
toppen af historiens spændingskurve. (Weitzman & Greenberg,
2014, 2016). Du må meget gerne vælge nogle ord ud på
forhånd, som du vil bruge energi på at lære børnene at forstå og
forklare elementer i historien, som ikke er forklaret, så du
synliggør en rød tråd for børnene.
Gør det gerne i
kommentarform: Jeg tror, de andre larver bliver sure på Ensiana,
fordi hun får mere mad end dem. Herved tænker du højt og
giver børnene en skabelon for, hvordan man kan tænke over en
historie.

3. læsning

Det er vigtigt at rette børnenes opmærksomhed mod historien
og ikke mod detaljer, som er ligegyldige for plottet. I vores
historie, er det afgørende at Ensiana bliver opfattet som en myre,
for ellers ville hun blive angrebet af myrerne, men efterhånden
som hun bliver større, fremstår hun anderledes, og da hendes
forvandling er fuldendt, bliver hun smidt ud af myretuen.
Heldigvis møder hun andre sommerfugle, som hun kan have et
fællesskab med. I virkelighedens verden dufter ensianlarven på
samme måde som myrelarver. Derfor overser de voksne myrer,
at ensianblåfuglens larve er langt mere gul end myrelarver, og at
den faktisk vokser sig større end myrernes egne larver. Man kan
altså også klæde sig ud med en duft.
2. læsning
I anden læsning fortsætter man med at tale om de ord, som man
allerede har talt om i første læsning. Man kan nu stille små
spørgsmål til børnene: Jeg spekulerer over, hvorfor de andre

Under tredje gennemlæsning skal du så vidt muligt lade børnene
genfortælle ved hjælp af billederne i bogen og gerne genstande
eller figurer, som de kan bruge til at forklare historien med. Det er
langt fra sikkert, at børnene vil være i stand til at genfortælle
historien. Nogle børn skal snakke bogen igennem flere gange,
før de er klar til det, og nogle børn skal støttes meget ved, at
man hjælper dem med at bruge billeder og rekvisitter.
Inddrag omgivelserne
Brug gerne plakaterne og skab en sammenhæng til fagbogen.
Bøger om fakta har ikke på samme måde som prosabøger et
narrativt forløb. Derfor er det helt ok at bryde fagbogen op og
læse den i mindre dele. Fagbogen udfolder forvandlinger og den
udfolder også forskellige arter. F.eks. gruppen insekter (med
seks ben, skelettet uden på kroppen og fire vinger) som
undergår forvandling, og andre smådyr, der ikke forvandles,
f.eks. spindlere (med otte ben og skelettet udenpå kroppen,
f.eks. edderkopper - de er blandt andet i familie med
skorpioner), ledorme (som ikke har et skelet), bløddyr (som
snegle) og krebsdyr (som normalt lever i vandet, men
bænkebideren er det eneste landlevende krebsdyr). Ud over
sommerfuglen forvandler bier og myrer sig også fra larve til
puppe til det voksne dyr. Forvandlinger er ikke kun noget, som
insekter oplever. Også haletudser forvandler sig, og derfor kan
børnene få løftet deres viden og bevidsthed om dyr ved at vide,
at nogle dyr er forvandlingsdyr, som skifter krop undervejs i livet.

Ordforråd

Højtlæsning er en disciplin, der styrker børns ordforråd både
impressivt og ekspressivt, foruden at børnene også lærer at
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forstå og udtrykke sig i narrativer. En måde at styrke
ordtilegnelsen på, er på forhånd at udvælge sig en række ord,
som man godt kunne tænke sig at fremhæve for sin
børnegruppe.
Man kan på forhånd udvælge sig maksimalt fem målord, som
man gerne vil have, at børnene skal lære undervejs i
læseprocessen. Fem ord er ifølge Wietzman og Greenberg
(2016) et kognitivt maksimum for, hvad en børnehjerne kan
rumme. Når man vælger målord, er det et mål, at børnene skal
lære nye ord. Derfor skal man ikke vælge kendte ord, men i
stedet vælge ord, som børnene har forudsætninger for at bruge,
men endnu ikke kender eller anvender. Meredith L. Rowes (2012)
forskning afslører hvilke slags ord, omsorgsgivere skal
præsentere for børn, for at fremme en positiv sproglig udvikling
hos børn.

•

1,5- 2,5 år: Mængden af ord – her gælder det om, at
børnene skal høre mange ord hver eneste dag på alle sine
sprog, hvis barnet taler flere.

•

2,5-3,5 år: Diversiteten og kvaliteten af ord – her gælder
det om, at børnene skal begynde at kunne differentiere
mellem ordene. I ’Ensiana i myretuen’ skal du lede efter
ord, som er lidt mere avancerede end almindelige ord.
Det kan være ord som ammeagtig, gylp og myldre rundt.

•

3,5-4,5 år: Ord vedrørende dekontekstuelt sprog
(fortællinger, fantasi og lade-som-om sproget) Her skal
børnene stimuleres i ord, som understøtter fantasien og
fortællinger og som hjælper dem til at tale om ting, som
ikke er til stede. Sammen med disse ord finder man ofte

også grammatiske former: Hvis hun lader som om hun er
en myre, vil myrerne give hende mad. Her opregnes en
betingelse - hvis en forudsætning er på plads, vil det føre
til noget andet, som er tænkt.
•

4,5-7 år: Sjældne ord – egentlige fagord. I historien om
Ensiana kan det være ord som frøkapsel, og fagbogen
myldrer med sjældne ord som forvandling, cyklus,
krebsdyr som åbner døren til en hel ny tankeverden for
børnene.

Beck, McKeown og Kuchan (2013) arbejder med inddelingen i
dagligdagsord (trin 1), mere sofistikerede ord (trin 2) og mere
specialiserede ord eller fagord (trin 3). For børn i børnehaven,
skal der være særlig opmærksomhed på trin 2 og trin 3.

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Sommerfugl

Insekt

Ensianblåfugl

Sur

Rasende

I affekt

Lille

Mindre

Mikroskopisk

Man kan fremhæve målord ved at bruge dem hele dagen med
børnene i forskellige sammenhænge. Har man eksempelvis talt
om ordet ”mikroskopisk”, i forbindelse med de bidder
smådyrene tager, kan man i løbet af dagen fremhæve mange
interessante ting som mikroskopiske. F.eks. krummerne på
gulvet eller et sandkorn i sandkassen. Man kan løbende bruge
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ordet i forbindelse med hverdagsting, og på denne måde
kommer ordet i spil i børnenes almindelige hverdag, og dermed
lagres de bedre. Når børnene begynder at anvende et målord
helt af sig selv, er det ved at være på plads, og så kan man finde
et andet ord, man gerne vil fremhæve.

Dramatisering af historien
Lad gerne børnene lege historien. Det kan være, at I har en
tunnel eller en sovepose, som børnene kan kravle ind i, som
indikerer at her er puppen og her sker forvandlingen. Har man
vinger, kan de tilbydes børnene. Vær i denne forbindelse
opmærksom på, at både hanmyrer og dronningemyren (før hun
slår sig ned i en myretue) faktisk har vinger og kan flyve.
Du kan støtte børnene ved at uddele roller, men du bør ikke lave
replikkerne for dem. Lad dem selv fortolke historien med deres
egne ord. Lad børnene få en rekvisit, som symboliserer rollen vinger, antenner, et tæppe som kokon - så bliver det lettere for
alle at være med.

Bogstaver og lyd

Du kan støtte børnenes tilegnelse af bogstaver og lyd ved at
rette deres opmærksomhed på bogstaverne i teksten. Ensiana
starter med bogstavet E, ligesom Erik. Kender vi andre ord, som
begynder med E?
Du kan også pege på rim eller bede børnene lave rim eller at
fjolle med at skifte lyde ud i ordet. Ensiana, Ansiana, Ænsiana,
Ånsiana….
Henled børnenes opmærksomhed på at skriftsproget, symboler
og bogstaver har forskellige betydninger, alt efter hvordan de ser
ud. Talebobler fortæller, hvem der siger noget. Mange på
hinanden følgende bogstaver, kan indikere, at nogen taler
langsomt, meget store bogstaver, at nogen råber, meget små
bogstaver, at nogen hvisker.
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Tematisk sprogarbejde
Det tematiske sproghjul er skabt som inspiration til pædagogers
temaarbejde med børn. Hensigten er, at man får inddraget så
mange forskellige elementer af sproget som overhovedet muligt,
samtidig med at man har fokus på et tema. Hvis arbejdet
læringsmæssigt skal bære frugt, skal det foregå legende og med
afsæt i børnenes interesser. Man skal ikke nødvendigvis bruge
femten-tyve minutter på at sidde og rime med børnene, men
man må meget gerne tænke ind, hvordan man kan få de
forskellige elementer i spil i løbet af et tema.
I forhold til sproghjulet for vuggestuealderen, er dette udvidet
med yderligere tre temaer, som særligt knytter sig til skriftsprog.

Ordforråd:
Ordforråd dækker både over det receptive ordforråd, de ord
børnene hører og forstår, og det produktive ordforråd, de ord
børnene anvender i deres tale. Ord tilegnes bedst i en logisk
sammenhæng, hvor børnene er interesserede, og hvor
konteksten hjælper børnene til at regne ud, hvad ordene betyder.
Mere avancerede ord må meget gerne vises og beskrives og
forklares og, endnu bedre, erfares. For at få en dybdeforståelse
af et ord, skal man erfare, at det samme ord kan bruges i
forskellige sammenhænge, hvor kernebetydningen er den
samme, men hvor ordet alligevel udtrykker noget forskelligt. Hen
ad vejen må man også meget gerne kende overbegreber,
underbegreber og sidebegreber. Tager vi en sommerfugl er
overbegrebet et insekt, et underbegreb er Ensianblåfuglen, som
en mere præcis artsbetegnelse end blot sommerfugl og et
sideordnet begreb er bi, som også er et insekt.
Forvandling af en larve til en sommerfugl kaldes ’metamorfose’,
hvor der er tale om en omdannelse af en larve til et andet dyr.
Det er en meget omsiggribende forvandling. Men man kan også
forvandle en dårlig situation til en sjov situation, hvis man kan
begynde at lege noget sjovt, efter man har været uvenner. Man
kan forvandle et blankt stykke papir til en flot tegning ved at
tegne på det. Der er mange nuancer i brugen af ordet
forvandling. Fagbogen giver rig adgang til at arbejde med et
ordforråd, som kan udvide børnenes forståelse af verden. Når
børnene har forstået livscyklussen hos en sommerfugl, vil de
også kunne forstå livscyklussen hos bier, myrer og frøer. Det
udvider børnenes forståelse af den verden, vi lever i (Bylander
og Krogh 2017).

Narrativer
Narrativer dækker over, at man hører en sammenhængende
fortælling med en start, en midte og en slutning. Ensiana i
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myretuen er et klassisk opbygget narrativ, som børnene kan
lege, genfortælle og tegne. Ligesom man kan lave et narrativ
over sit temaarbejde. ”Vi har fundet dyr på legepladsen, som kan
forvandle sig. Først ledte vi... og så… og så… til sidst…”
Hvis I leger lege, i tilknytning til at I har læst og talt om dyrene,
træner I gennem leg børnenes narrative forståelse og
legesproget. Vi forhandler i datid, og vi leger i nutid. ”Først
aftalte vi, at nogen af os var myrelarver og nogen af os var myrer
og så var der en, der var en sommerfuglelarve, som gerne ville
have mad og varme i myretuen. Og så legede vi, at larverne gik i
ind i en puppe, og så kom de ud som myrer og sommerfugle…”

at den voksne er opmærksom på at følge de tråde, som børnene
viser interesse for.

Kommunikative færdigheder
Kommunikative færdigheder handler om, at være i kontakt, lytte
til hinanden og at vente på at få en taletur. Her kan du
eksempelvis lade en lille gruppe børn på fortælle om oplevelser
med dyr, eller du kan skabe nogle samarbejdssituationer, hvor
børnene parvis skal løse en opgave. F.eks at finde to dyr fra
historien ude på legepladsen, eller hjælpe hinanden med at gøre
klar til at I kan tegne.

Lydelig opmærksomhed
Grammatik
Grammatik dækker bredt over de regler, vi benytter, når vi taler.
Børns grammatiske færdigheder og ordforråd følges ofte ad, og
derfor styrker du indirekte børnenes grammatiske færdigheder,
når du styrker deres ordforråd. Børnene skal ikke trænes i
formelle grammatiske regler, men gøre sig erfaringer med mange
forskellige aspekter af sproget – nutid, datid, før nutid, før datid.
Når vi taler om at forvandle sig, så er der nogen, som gør noget.
Peter forvandler sig til en myre. Bruger man ordet som et
navneord, forvandling, så er processen indeholdt i ordet. Det vil
sige, at samtalen bliver langt mere abstrakt. ”Har nogen hørt om
forvandlinger? Hvem kan gennemgå forvandlinger?” Vi kan tale
om det i fremtiden: ”Vi må forvente, at larven forvandler sig inde i
puppen…” og inddrage datid – ”kan I huske, at vi legede, at vi
forvandlede os til sommerfugle ude på legepladsen” og før datid
”Da Ensiana havde forvandlet sig, måtte hun skynde sig ud af
myretuen” eller før nutid: ”nu hvor vi har forvandlet os, skal vi ud
og lege at vi flyver”. Ental, flertal, flerleddede sætninger udvikler
børnenes sprog – men hele tiden på den præmis, at indholdet af
det talte interesserer børnene, og at de gives tid til at svare, og

Ly d e l i g o p m æ r k s o m h e d e r o p m æ r k s o m h e d p å l y d .
Forudsætningen for at være opmærksom på lyd er, at nogen
retter ens opmærksomhed på lyde. I kan f.eks lytte efter
forskellige smådyrs lyde ude på legepladsen eller lytte efter,
hvordan fodtrin lyder, når man går, og overveje, hvordan
menneskers fodtrin lyder, hvis man er et lille insekt. I kan også
vælge at lege lydlotto, eller at gemme en optagelse af en bi, og
se hvem der først finder iPaden med lyden.

Bogstaver og tal
Bogstaver kan inddrages ved at rette børnenes opmærksomhed
på dem under læsning eller under produktion af skrift til
eksempelvis små historier eller når børnene skriver deres navne
under tegninger. Tæl gerne insekter og smådyr I finder, så I får
tal inddraget i forløbet.

Ord på skrift
Ord på skrift kan inddrages ved, at I laver tegninger eller laver
skilte eller plakater med dyrene, eller henter plakater og arbejder
med dem. Børnene må gerne opleve, at der er en direkte
sammenhæng mellem et billede og et ord: sommerfugl står over
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et billede af en sommerfugl, så koblingen bliver indlysende for
børnene.

Skriftsproglige begreber
Skriftsproglige begreber I forbindelse med læsning. Når du læser
en faktabog, må børnene meget gerne vide, at det er en
faktabog, som handler om dyr, men ikke har en hovedperson på
samme måde, som der er en hovedperson i historier. Man bør
koble begreberne til deres funktion, titlen fortæller os, hvad
bogen handler om osv.
I skemaet herunder ses et eksempel på, hvordan man kan
arbejde med alle temaer i sproghjulet med udgangspunkt i
historien om Ensiana. Læg mærke til at der i ’ordforråd’ er valgt
målord fra forskellige ordklasser, ikke kun navneord.
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Fyld selv ud:

Tema

Insekter, som forvandler sig

Ordforråd

Puppe, at forvandle sig, livscyklus, lun

Tema

Grammatik

Gå i puppe, forpuppe sig, dyrets livscyklus, hvor mange

Ordforråd

har vi set i dag, hvor mange så vi i går, hvor mange
forventer vi at se i morgen
Kommunikativ Samarbejde om at tegne livscyklussen for et dyr med
e færdigheder
forvandling
L y d e l i g I skal prøve at forestille sig, hvad man kan høre i en
opmærksomhe
puppe, lægge mærke til, hvor meget man kan høre, når
d

Grammatik
Kommunikative
færdigheder

L y d e l i g
opmærksomhed

man holder sig for ørerne.
N a r r a t i v e Lad os læse historien om Ensiana og bagefter læse
færdigheder
om, hvordan dyr kan forandre sig på legepladsen
Bogstaver

Finde ord, som har samme begyndelsesbogstav som
børnene i teksten

Ord på skrift

Tekst i forbindelse med livscyklus for en lang række
dyr

Skriftsproglige H e r e r e n m o d e l , s o m v i s e r , h v o r d a n
begreber
forvandlingsinsekter lever og dør.

N a r r a t i v e
færdigheder

Bogstaver

Ord på skrift

Skriftsproglige
begreber
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Sjove lege og aktiviteter for 3-4 årige

De små dyrepassere

Klæd jer ud med en duft

Bænkebider:

Ensiana snød myrerne ved at lugte som en myrelarve. Tag nogle
forskellige madvarer, der dufter. F.eks. mynteblade, appelsin eller
et krydderi. Smør det på håndleddet, snak om hvordan det
dufter og se om børnene kan gætte, hvad du er klædt ud som.
Mål: at børnene bruger sanser til at beskrive en duft.

Sum som en flue

Lad børnene prøve at summe som fluen. Hvordan lyder det?
Hvordan lyder det, hvis den summer stille? Hvordan lyder det
hvis den summer arrigt? Hvis den er træt?
Mål: at henlede børnenes opmærksomhed på lyde.

Find dyrene

Gå på ekspedition på legepladsen bevæbnet med plasticbøtter
med huller i låget, spiseskeer og forstørrelsesglas. Find så
mange smådyr som muligt og studér dem nøje, før I slipper dem
fri igen. Ikke alle dyr egner sig til at blive fanget. Hvepse og bier
bør man undgå, så børnene ikke tror, at de kan gøre de voksne
kunsten efter.
Mål: At børnene lærer at finde dyrene i deres naturlige
omgivelser og at passe på dem.

Artsbestem dyrene

Diskuter med børnene, hvilke arter I har fundet. Antal ben på et
lille dyr er med til at bestemme, hvilket slags dyr man har med at
gøre
Mål: at udvikle børnenes fornemmelse for diversitet og arter.

Nogle af de små dyr på legepladsen er lette at fange og at
passe. F.eks snegle, bænkebidere og regnorme.

Bænkebidere kræver, at man putter jord ca. 5 cm jord i bunden
af et akvarium eller en gennemsigtig plasticboks med lufthuller.
Ovenpå lægges bark og grene og eventuelt nogle levende
planter, f.eks mælkebøtter. Pointen er, at man skaber noget som
er mørkt med gemmesteder og fugt for at holde på fugten, skal
man jævnligt bruge en forstøver til at fugte med, hvilket børnene
som regel synes er rigtig sjovt. Så længe der er fugt, gammelt
træ og bænkebiderne kan skjule sig, er deres behov dækket, da
de lever af gamle planterester.
Snegle:
Snegle kræver det samme som bænkebiderne. Ca. 5 cm. jord i
et terrarium dækket med bark og grene og gerne levende
planter. Sneglen skal lige som bænkebideren have et fugtigt
miljø, hvor forstøveren spiller en stor rolle. Sneglen skal fodres
med friske planter, grøntsager og frugt. Hvis man har et
snegleterrarium kan man tage sneglene med til bords, og fodre
sneglene med frugt, så de får det samme som børnene.
Regnorme:
Regnorme skal have mere jord end de andre dyr. Terrariet skal
fyldes halvt op med jord, min. 10 cm. Over jorden lægges visne
og friske blade. Der skal være sort pap rundt om terrariet, hvor
jorden er, således at jorden er mørk. Engang imellem fjerner
man pappen, og så kan man se regnormens gange. Også
regnorme skal have vand med forstøver og fodres med visne
blade med jævne mellemrum.
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Mål: at børnene kan iagttage dyrene og bliver medinddraget i, at
holde dem i live og holde dem fugtige. Børnene får en gryende
fornemmelse for habitater.

Hold et dyr uden at kvase det

Børnene skal gøre sig erfaringer med at holde et dyr, uden at
dyret bliver kvast. Der snakkes om, hvordan det mon er for
dyret, at blive holdt af et barn.
Snegle og regnorme er ideelle til aldersgruppen, fordi de ikke
stikker af.
Mål: at børnene får en fysisk og sanselig oplevelse af dyret, og
det bliver konkret for dem hvad forskellige tillægsord, der bruges
til at beskrive dyret, betyder. For eksempel bliver det meget
konkret, hvordan ’slimet’ føles, når man holder en snegl.

Følg forvandlingen fra larve til sommerfugl (majjuni)

Find en sommerfuglelarve, for eksempel nældens takvinge eller
kålsommerfuglen. Larven skal bo i et terrarium med jord, blade.
Den skal tilbydes frisk mad dagligt. Larver af nældens taksvinge
spiser brændenælder, og kålsommerfuglen er glad for kål. Hvis I
køber kål, så husk at købe økologisk, da det ellers kan være
sprøjtet med insekticider, der dræber larver. Terrariet må ikke
blive for tørt, benyt derfor bestøver, så miljøet ikke tørrer ud.
Gamle planter og ekskrementer fra larverne skal fjernes en gang
om ugen.
På et tidspunkt hænger larven med hovedet nedad, og begynder
at krænge larvehuden af. Under larvehuden kommer
puppehuden frem. Undgå at røre ved den, når de øvrige larver
fodres.

Efter 11-14 dage revner puppehuden, og en krøllet sommerfugl
kommer frem. Der går ca. 20 minutter før den er tørret og klar til
at flyve. Herefter slipper man den fri.
Mål: at børnene forstår forvandlingen fra larve til sommerfugl.
Gør børnene opmærksomme på, at denne type forvandling også
sker for andre dyr, f.eks. myrer og bier.

Kimsleg

Kopier billederne fra dyrene på legepladsen. Læg dem under et
tæppe, og lad børnene huske, hvilke dyr der er tale om.
Mål: at børnene kan benævne og træning af visuel hukommelse.

Forvandlingsleg

Leg at I er larver, som kravler rundt på gulvet, og skal forvandle
jer til sommerfugle.
Forpup jer under et tæppe eller i en sovepose. Når barnet
kommer ud, kan man eventuelt give dem sorte hårbånd med
piberrensere på, og de er nu sommerfugle, som svæver rundt i
luften.
Man kan tilføje til legen, at larverne får små agurkestykker og
salat, og at sommerfuglene bliver fodret med frugt eller saft, som
gør det ud for nektaren. Man kan tilføje et farligt element, hvor
der kommer en fugl, som vil spise larverne, mens de spiser
deres salat. Det gælder så om at gemme sig, for eksempel
under et tæppe.
Mål: at børnene tager stilling til, hvordan larver og voksne
sommerfugle bevæger sig. En larve kravler, men en sommerfugl
fl y v e r. D e f å r e n f y s i s k o p l e v e l s e a f o r d e n e n o g
forvandlingsprocessen.
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Habitater på legepladsen

Lav sammen med børnene nogle habitater på legepladsen. Et
habitat er det sted et bestemt dyr kan finde mad, ly og en mage.
Hvor kan dyrene bo og finde mad? Børnene skal lege, at de er
forskellige dyr. Edderkoppen kan bo i klatrestativet, hvor nettet
er dens edderkoppespind, som den kan fange fluer i. Fluerne
bor overalt, men skal tage sig i agt for edderkopperne. Sneglen
bor i skyggen, hvor der er friske blade, og myrerne bor ved
fliserne, osv.
Mål: at børnene har en sjov leg, hvor de anvender deres viden
om dyrene i praksis.

Myreleg

Mål: at børnene lærer, at fluer er edderkoppens byttedyr og at
fluen bliver fanget i et net, gennem en sjov leg, hvor de kan røre
sig og grine.

Lav din egen edderkop

Lav en edderkop af en gammel nylonstrømpe fyldt med vat. Tag
fire lange piberensere og sno dem rundt om midten. Bøj benene
så de ligner edderkoppeben. I kan lime edderkoppens otte øjne
på til sidst eller dekorere den med farver. Tal eventuelt om, at
skorpionen og edderkoppen er i familie. De er begge spindlere.
Skorpionen har også 8 ben. Er der andre lighedspunkter?
Mål: at bevidstgøre børnene om hvordan en edderkop ser ud, og
hvordan den adskiller sig fra insekterne.

En af de voksne er myredronningen. Hun fortæller børnene, som
er arbejdermyrer, at nogen har ødelagt myretuen. Børnene skal
samarbejde om at flytte tæpper og store puder, lange grene og
andet der kunne ligne noget i en myretue. De hjælpes ad to og
to med at bære, og så de skal de samarbejde om at bygge en ny
hule, som skal gøre det ud for myretuen.
Nogle af myrerne skal hjælpe de små larver med at komme
sikkert hen til den nye tue. Mens flytningen foregår, kan der
komme en rovbille. Det kan være en af de andre voksne. Og så
gælder det om at få larverne i sikkerhed.
Mål: at børnene samarbejder og får en fornemmelse for, at myrer
er gode til at samarbejde og er sociale dyr, som passer på
hinanden.

Edderkoppeleg

Spænd garn imellem en masse træer eller pæle. En voksen er
edderkoppen og sidder i midten. Alle børnene er fluer, som skal
prøve at kravle igennem uden at blive fanget i nettet og blive
spist. Hvis de rører ved garnet, kommer edderkoppen farende.
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