Tr

Fokusord og -emner
Krone: En krone kan man bruge til at betale med, men det kan også være noget på et træ. Hvad? Prøv at tegne træets krone.
Folde ud: Hvad betyder det, at noget folder sig ud? Vis med kroppen, hvordan træet folder sine grene ud. Hvad kan ellers foldes
ud? (Blomst, avis, dug, serviet). Hvad tror I, det betyder, hvis et menneske folder sig ud?
Skud: Hvad er et skud på et træ? Hvad kan skud også betyde? Hvad sker der med træets skud efter noget tid?
Vakle: Hvad er det at vakle? Prøv at vise det. Hvorfor vakler træet? Hvad kan ellers komme til at vakle i stormen?
Trille: Prøv at trille som træet. Prøv at sige alle de ting, der kan trille.

Synonymer
Svaje (svinge), løfte (bære), vokse (gro), folde ud (åbne)

Antonymer
Nye (gamle), vælte (rejse), dejligt (ubehageligt, grimt),
mange (få), top (bund)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Top (hop, stop, kop, galop, krop, prop)
Trille (lille, bille, ville, kilde, rille, gilde)
Krone (trone, kone, tone, Lone)
Blæse (læse, hvæse, næse, hæse)
Svaje (lege, veje, dreje, stege, blege, neje)

Forlydsord
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Skov, skud, krone
Træ, trille, top

Skriftsprogsaktivitet
•
•
•
•

Lav et bogstavtræ. Tegn et træ, klip bogstaver ud af reklameblade, og lim dem på som blade.
Lav krops-T’er med oprejst krop og armene lige ud til siderne. Man kan også lave bogstaverne, liggende på gulvet.
Overdriv t-lyden, og find ord eller navne, der starter med det. T-t-trold, t-t-trille, t-t-trappe osv.
Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Forår, grene, rødder, natur, klatre, bær, nødder, frugt, vind, blæst, blade, trækrone, drypper, svajer, dufter, skov, kogler, grantræ,
birketræ, bøgetræ, eg, ”urokkelig som et træ”.

Snakkepakker

