Fugl
Fokusord og -emner
Drømme: Hvad drømmer fuglen om? Drømmer I også om at kunne gøre noget, som I ikke plejer at kunne? Hvad?
På klem: Hvad betyder det, at lågen står på klem? Hvad kan fuglen så pludselig gøre? Hvad ville I selv gøre, hvis I var fuglen?
Flygte: Hvad gør man, når man flygter? Hvad kan man flygte fra? Kan det ske, at I også har lyst til at flygte fra noget?
Øve sig: Hvad gør man, når man øver sig? Hvorfor er det godt at øve sig? Hvad kan I selv godt lide at øve jer i? Find andre ord,
man kan sige med ordet sig, for eksempel hvile sig, lægge sig, vente sig, proppe sig, strække sig…
Fugle: Hvor mange fuglenavne kender I? Hvor flyver fuglene hen vinter og sommer? Hvilken fugl kan I bedst lide? Hvilken er den
flotteste?

Synonymer
Flygte (løbe væk), på klem (lidt åben), hoppede (sprang)

Antonymer
Mindst (størst), længst (kortest), kom (gik)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Fugl (gul, hjul, skjul, jul, pendul)
Bur (sur, lur, mur, tur, ur, komfur, natur, figur)
Fløj (røg, støj, tøj, høj, løg, pjattegøj)
Låge (tåge, måge, koge, kloge)
Klem (nem, hvem, gem, hjem, fem, slem, tæm)

Forlydsord
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Flygte, fugl, fløj
Dag, drømme, drikke

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•

Tegn lange rækker af bølger nederst på et stykke papir fra venstre til højre. På himlen ovenover tegnes en masse måger (liggende 3-taller).
Uglen er en fugl, der starter med U. Tegn et stort U, og tegn ugleansigt på.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Fuglefrø, foderbræt, vinterfugle, sommerfugle, trækfugle, fuglekvidder, fuglebad, flyve højt, kvidre, fuglesang, æg, unger, ”hver fugl
synger med sit næb”.

Snakkepakker

