Tog
Fokusord og -emner
Klar: Hvordan bliver man klar til at rejse? Hvordan køber man billet? Pakker I mad til turen, når I gør jer klar?
Rejse: Hvor har I prøvet at rejse hen? Hvad er den bedste rejse, I har været på?
Pakke: Hvad gør man, når man pakker inden en rejse? Hvad tager I med, når I pakker kuffert?
Vælge: Kan det nogle gange være svært at vælge, hvad man vil? Hvor ville I vælge at rejse hen, hvis I selv kunne bestemme?
Nord, syd, øst og vest: Hvad er der i de forskellige retninger? Hvilke lande kommer vi til, hvis vi rejser mod nord, syd, øst eller
vest? Hvor står solen op, og hvor går den ned?
Måske: Hvornår siger man måske? Hvad betyder det? Prøv at sige en sætning, der starter med måske…

Synonymer
Klar (parat), bort (væk), snart (om lidt/om kort tid), blæst (vind/storm), stoppe (standse)

Antonymer
Stoppe (starte), farvel (goddag), nord (syd), hop på (hop af), går om bord (stiger af)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Pege (lege, veje, reje, neje, feje, stege, dreje)
Klar (rar, ar, svar, forklar, far, barbar, cigar, nar)
Tog (bog, krog, kog, klog, sprog, låg)
Stop (op, hop, top, krop, prop, kop)
Øst (kyst, høst, lyst)
Vest (bedst, hest, gæst, blæst, fest)
Nord (ror, stor, kor, bor, glor, gror)

Forlydsord
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Rulle, rejse, rude – kulde, kikkert, kun

Skriftsprogsaktivitet
•

•
•

Stav til TOG med kroppen. Tre børn står ved siden af hinanden. Den første strækker armene ud til siden som et T. Den næste
former et O med armene over hovedet, og den sidste gør næsten det samme, men sænker den ene hånd, så der formes et G.
Tag et billede, og kig på ordet. Ligner det?
Tegn bogstaver med kridt på gulvet. Tag et legetøjstog, og lad toget køre rundt mellem bogstaver, hvor det staver sig frem til
ord og navne. Eventuelt fokusord fra teksten.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Billet, rejse, skinner, togspor, perron, togstation, DSB, folk der snakker, tasker og kufferter, billetautomat, togkonduktør, billettør,
natur, broer, madvogn, stillekupé, jernbanetunnel.

Snakkepakker

