Bil

50 Snakkepakker

Snakkeremse
Kom, vi kører i min bil, 			
spænd nu selen med et smil. 		
Tag så rattet prøv at styre 			
gennem land og gennem byer.
Kig til venstre, hvor der står 		
nogle fine, hvide får.
Kig til højre, hvor der bor, 			
nogle køer, der står og glor.
Drej så bilen rundt min ven, 		
lad os køre hjem igen.

(åbn og smæk dør)
(spænd sikkerhedsselen)
(styr bilen)
(peg til venstre)
(peg til højre)
(drej rundt)

Sang
Synges på ”Vil du, vil du”. Børnene fordeler sig i rummet, og den voksne starter med at gå
rundt imellem dem, mens verset synges. Børnene giver sig til at ”blaffe” eller vinke til ”bilen”,
og når den holder ind eller stopper op, hopper et barn bagefter, så bilen langsomt bliver længere og længere. Lav eventuelt bremselyde og gas op-lyde, når bilen stopper og sætter i gang.

Dyt-båt, dyt-båt, bilen kører, dyt-båt,
ud ad vejen og af sted.
Dyt-båt, dyt-båt, bilen kører, dyt-båt,
giv et tegn, hvis du vil med.

Andre sangforslag
Oles nye autobil (R. Rafaëlis og Oluf Ring)
Den lille frække Frederik (Halfdan Rasmussen og Vagn Henning Hansen)
Posemandens bil (Halfdan Rasmussen og Henning Hansen)
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Kreativ aktivitet
Materialer: papir og blyanter, tuscher eller farver, eventuelt små legetøjsbiler.
Bed børnene om at tegne veje på papiret. Også huset, hvor de bor. Vejene kan krydse
hinanden, være både lige og snørklede. Der skal være rigtig mange veje at køre på.
Vejene tegnes op med en sort farve eller tusch. Alle felterne mellem vejene tegnes op
i forskellige farver, så der til sidst opstår et flot mønster. Man kan også køre på vejene
med legetøjsbiler og tape ”vejnettet” sammen, så der bliver mere at køre på.

Forslag til bøger
Mimbo Jimbo har det sjovt. Jakob Martin Strid. Gyldendal 2010. Fra 2 år.
Biler på vejen. Peter H. Petersen. Klematis 2010. Fra 3 år.
Axel elsker biler. Marianne Iben Hansen. Gyldendal 2007. Fra 3 år.

Find tilhørende sprog-, tegne- og skriftaktiviteter på www.snakkepakker.dk
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