E lefant
Fokusord og -emner
Nyfødt: Hvad kan man gøre, når man lige er født? Hvad med dyrene? Er der nogen, der kan rejse sig med det samme? Prøv at
rejse jer langsomt og vaklende som en nyfødt dyreunge.
Snabel: Hvad bruges den til? Prøv at lægge forskellige små og store ting på gulvet og saml dem op med ”snablen”, hvorefter de
lægges i en kasse eller på et bord.
Sprøjte: Elefanten sprøjter vand med snablen. Hvad kan man ellers sprøjte med? (vandpistol, haveslange, vandhane m.m.).
Lille og stor: Snak om genstande, der er meget store eller meget små. Gå ud i naturen og find store og små ting. Tegn en stor og
en lille genstand ved siden af hinanden.
Tung og let: Snak om tunge og lette ting. Find noget omkring jer, der er tungt og let. Hvad kan man løfte, og hvad kan man ikke
løfte? Hvad ville gøre ondt at få over tæerne, og hvad ville ikke gøre ondt? Er alt, hvad der er stort, også tungt? Og alt småt let?
Prøv at finde noget, der er stort og let, og en ting, der er lille og tung.

Synonymer
Lille (lillebitte), unge (barn, baby), flad (mast), stor (kæmpe), smider (kaster)

Antonymer
Stor (lille), tung (let), smider (griber), dig (mig), nyfødt (gammel), flad (høj)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Tå (blå, lå, gå, slå, skrå, må, grå, få, nå, å)
Vand (mand, spand, land, kan, sand, and, bland, tand)
Unge (tunge, lunge, runge, punge)
Stor (ror, kor, mor, bor, glor, jord, gror)
Drikker (vrikker, brikker, prikker, strikker)

Forlydsord
Tung, trampe, tå
Snabel, svinge, sprøjte

Skriftsprogsaktivitet
•

•

Tegn en linje. Tegn først et stort C oppefra på linjen, og tegn så med god afstand en spejlvendt bue (= buen fra et stort D) –
også oppefra. Det er elefantens ører. Herimellem tegnes to prikker til øjne og en streg som snabel. Tegn mange, små nysgerrige elefanter, der kigger over hegnet.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Cirkus, zoologisk have, Afrika, stor, grå, snabel, tramper, sjov, rynket, trutter, blå mærker, ”elefantastisk”, ”som en elefant i en
glasbutik”.

Snakkepakker

