Bj rn
Fokusord og -emner
Brøle: Er der andre dyr end bjørnen, der kan brøle? Prøv at brøle som bjørnen.
Vred: Hvornår bliver vi vrede? Er det det samme med dyrene? Prøv at se vrede ud og derefter meget glade.
Vild: Hvad er det at være vild? Kender I nogle vilde dyr? Hvilket vildt dyr kan I bedst lide? Har vi vilde dyr i Danmark? Opfører I
jer også selv vildt nogle gange? Hvordan? Hvad siger de voksne så?
Tjørn: Hvad er en tjørn? Hvor sidder der tjørne? Har I prøvet at træde på noget, der stak i foden? Var der så nogen, der hjalp jer?
Er der andet, der kan stikke? Hvem hjælper mon bjørnen, når den stikker sig?
Snøfte/græde: Hvordan lyder det mon, når bjørnen eller andre dyr snøfter eller græder? Prøv det. Tror I, de lyder ligesom mennesker? Hvad kan I selv komme til at græde over?

Synonymer
Kys (smækkys), dengang (da), træder (går, tramper), græder (tuder)

Antonymer
Vild (tam), vred (glad), græde (grine), brøle (hviske), spids (rund)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Bjørn (børn, ørn, tjørn)
Lille (kilde, vilde, bille, milde, rille)
Lav flere skøre og/eller lange rim: bamselamsenamseskramse osv.

Forlydsord
Bjørn, brøle, børn
Kilde, kysse, kunne
Pote, pludselig, puste
Snøfte, spidse

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•
•
•

Tegn rigtig mange spidse bjørnetænder på en lang linje (omvendte V’er). Prøv at tegne tænderne, uden at blyanten slipper papiret, så det bliver en meget lang tandrække.
Bag et stort B i trylledej.
Den voksne skriver bjørn på et stort stykke papir. Dæk b’et over og vis børnene, at der stadig står et ord. Dæk også j’et over,
og der står stadig et ord. Kan også laves som lytteøvelse.
Tegn et stort B på et stykke papir. Vend B’et med buerne nedad, og tegn prikker i, så B’et bliver til nogle sjove øjne.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Stor, stærk, brøler, spiser fisk, blød, isbjørn, vaskebjørn, bamse, bjørneskind, bjørnetjeneste, ”man skal ikke sælge skindet, før
bjørnen er skudt” (til de ældste).

Snakkepakker

