Hund
Fokusord og -emner

Logre: Hvorfor logrer en hund? Hvad kan I gøre, som får den til at logre? Har I selv hund? Hvilken slags hund kan I godt lide?
Få lov: Hvad er det at få lov til noget? Hvad ville I selv ønske, at I fik lov til? Hvornår fik I sidst lov til noget rigtigt sjovt?
Kræsen: Er I nogle gange selv kræsne? Hvad kan I for eksempel ikke lide at spise?
Hundehvalp: Hundens børn hedder hvalpe. Snak om, hvad andre dyrs børn hedder (kattens, andens, hestens, koens, fårets,
gedens osv.).
Skør: Hvordan opfører man sig skørt? Prøv at se skøre ud og bevæge jer skørt.
Humør: Hvornår er I selv i godt humør eller dårligt humør? Fortæl om en gang, hvor I har været i rigtig godt humør eller rigtig
dårligt humør.

Synonymer
Tale (snakke), folk (mennesker), snuse (lugte/dufte til), snude (næse)

Antonymer
Bange (tryg), hjemme (ude), godt humør (dårligt humør/sur)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Snude (ude, rude, tude, knude, pude)
Vov (sjov, hov, grov, lov, tov)
Skør (ør, kulør, jonglør, mør, hør, klør, humør)

Forlydsord
Lyt efter, og find de ord i teksten, der starter med for eksempel lyden ssss.
Find også nogle, der starter med H…

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•

Klip hundetegn ud af papir, og skriv eller legeskriv hundenavne på.
Når hunden logrer med halen, bevæger halen sig i en bue, som et stort U. Tegn buen på et stykke papir.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Gør, gå tur, bedste ven, snor, bider, kødben, aer, klapper, ligger i sofaen, hundehår, hundemad, hvalpe, blød snude, løfte ben, røde
hunde, ”hundehømhøm”, ”hundedyrt”, ”hundekoldt”, ”gå i hundene”, ”hundeæde”, ”du skylder mig en hund”, ”de er som hund og
kat”.

Snakkepakker

