Sne

Fokusord og -emner
Fuld af: Hvad kan himlen også være fuld af? Hvad betyder det, når de voksne siger, at de har hænderne fulde?
Fange: Hvad er det at fange noget? Prøv at vise, hvordan man fanger sneen med tungen.
Ødelægge: Hvordan ødelægger børnene sneen? Prøv at vise, hvordan man laver engle i sneen. Hvordan kan man ellers ødelægge
den fine nye sne? Her er det sjovt at ødelægge, men hvornår er det ikke så godt at ødelægge noget?
Engle: Hvordan ser engle ud? Hvad er de for nogen? Tror I på engle?
Himlen: Hvor i himlen kommer sneen fra? Hvad kan der mere komme oppe fra himlen?
Danse: Hvorfor danser snefnuggene rundt i luften? Kan I også danse?

Synonymer
Unger (børn), se (kig), fange (snuppe/gribe), ødelægge (slå i stykker), lad vær’ (hold op), bare (nøgne), le (grine)

Antonymer
Fuld af (tom), ødelægger (bygger/skaber/laver), le (græde), læg jer (rejs
jer)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Sne (ske, se, fe, måske, tre, café, idé, le)
Fange (lange, gange, mange, klange, bange, stange)
Hvid (blid, rid, tid, vrid, gid, solid, skid, gravid)
Frakke (takke, pakke, hakke, snakke, lakke, jakke, bakke)

Forlydsord		
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Kold, kilder, kom
Himmel, hud, hue

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•

Hvem kan forme det største S? (indenfor af f.eks. sko eller dyr – udenfor f.eks. af pinde eller sten). Eller tegn slanger af S’er
med kridt på fortovet.
Drys en masse små papirstumper ud på bordet som sne, og skriv Sne i papirsneen.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Snehvid, snesko, snemand, slæde, ski, snescooter, Grønland, iglo, sne inde, snebold, sneboldkamp, at blive ”vasket”, vinter, jul, glat,
koldt, frost, hvidt, ”Er der her, det sner?”.

Snakkepakker

