Emneord: Elefant
Øvrige fokusord fx:
Kyle-Smide / Flad / Trampe-Gungre / Svinge /Sprøjte / Tungt

Remser i forløbet:

Elefanten fra bogen Lyt til løven
Remselegen udfordrer, udover den sproglige opmærksomhed, børnenes balance, smidighed og
koordination. Først læser jeg historien for børnene, mens vi kigger på tegninger. Så prøver vi
remsen af med bevægelse på.

Elefant fra bogen Snakkepakker
Ligesom første remse lærer børnene lynhurtigt både denne sang og remse, så snart vi sætter
bevægelse og melodi på (se nærmere på tegningen). Udover at lege at vi sprøjter os selv på ryggen,
leger vi også i sangen her, at vi sprøjter på hinanden.
I ”snakkeremsen” tramper vi, mens vi siger historien, og til sidst tager vi foden op, siger Av av og
puster på tåen, som om elefanten har trådt på den.

Musen og elefanten fra bogen Musetrin og troldetramp, massageremser
Den sidste historie er en massageremse, hvor vi skiftes til at trippe / trampe med hænderne på
hinandens ryg. Først tripper fingrene let af sted op over ryggen, og derpå ”træder” vi lidt hårdere
rundt med flade hænder. De lidt større børn kan efter et par gange prøve legen på hinanden.

Leg videre med temaet:
Det er oplagt at vise og afprøve nogle af de nye ord i de fire remser. De nævnte fokusord ovenfor
(kyle, smide, flad, trampe, gungre, svinge, sprøjte, tungt) er ord, der er nemme at vise med kroppen.
Her har vi også mulighed for at kigge lidt på antonymer, - ord med samme betydning. Fx kaste, kyle
og smide. Eller trampe og gungre. Vi prøver bevægelserne af, så børnene ser, at forskellige ord kan
have samme betydning. Desuden kan vi gå på jagt efter flade eller tunge ting. Eller vi kan trampe
tungt på en papkasse, så den bliver flad. Vi kan kigge på ”flade” tallerkner i ”høje” stabler, prøve at
løfte små tunge og lette ting osv., indenfor og udenfor. Vi kan også lege en kasteleg, hvor vi ”med
snablerne” skal prøve at ”smide” Legoklodser hen i en spand eller lign.
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