Sol

Fokusord og -emner
Nyder: Hvad er det at nyde noget? Hvad nyder I selv at gøre/spise?
Putter: Hvordan putter man nogen? Hvem kan I godt lide at blive puttet af?
Himlen: Fortæl om, hvad der er på himlen? Hvor stor tror I, den er? Hvorfor bevæger solen og månen sig? Hvor er solen henne
om natten?
Gider: Hvornår er der noget, I næsten ikke gider? Er der også noget, voksne ikke gider?
Sjæl: Hvad er en sjæl? Kan man se den? Hvad er forskellen på sjæl og krop? Hvordan er vores sjæle forskellige?
Bag ved: Snak om forskellige forholdsord, og prøv dem af. Hvad gør man, når man lægger en ting bag ved, under, ved siden af,
foran eller oven på noget?
Barsk: Hvad betyder barsk? Her kan den barske kyst betyde, at der er blæst og bølger. Men er der andet, der kan være barsk?
Hvordan?

Synonymer
Flotteste (pæneste), nyder (glæder sig over), gider (vil gerne), glad (lykkelig eller tilfreds)

Antonymer
Flot (grim), glad (ked af det), bagved (foran), putte (vække), går ned (står op), i nat (i morgen)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Stue (bue, lue, tue, hue, knuge, drue, duge, bruge, skrue, sluge)
Flot (godt, slot, tot, snot, blåt, gråt, båt, vådt, hot)
Bor (gror, jord, kor, glor, ror, kontor, stor, snor)
Gider (slider, rider, skider, bider, smider, vrider)
Hvilke af disse seks ord rimer på hinanden to og to?
Sol, Krop, Ven, Op, Igen, Stol

Forlydsord
Lyt efter, og find de ord i teksten, der starter med for eksempel lyden ssss.
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Glad, gider, glor
Stue, stol, sjæl

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•

Tegn et stort O. Tegn så streger ud fra O’et, så det bliver en skinnende sol.
Sæt også V’er hele vejen rundt om et O, så der til sidst er et flot solsikkehoved.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Fregner, varme, sommer, solskoldet, solcreme, lys, ferie, solkasket, solformørkelse, solopgang, solnedgang, ”at stråle som en sol”.

Snakkepakker

