Emneord: Spise
Øvrige fokusord der fx kan vises og tales om:
Rumle / Gumle / Let & nemt / Krydderi / Tærter og snegle (og andre kagegenrer)
Remser i forløbet:

Vi skal spise fra bogen Fagter og grimasser
En let opstarts-vise om madtyper og hvordan vi spiser dem. Jeg læser remsen for børnene og viser
dem en bevægelse, som om jeg drikker mælk, skræller en banan, skærer brød eller lign, så de gætter
hvilken slags mad eller drikkelse det handler om. Derpå prøver de selv at vise noget, de godt kan li’.

Pandekage fra bogen Snakkepakker
Remsen virker godt - og huskes bedre af børnene - når den synges på melodien Snemand Frost og
frøken Tø. Se fagterne på billedet. Sukkeret kan skiftes ud med honning, bananer, syltetøj, is,
kødsovs eller andet, som børnene foreslår, så linje 6 ændres lidt, hver gang vi synger. Jeg plejer at
gentage sangen 3-5 gange. Stå gerne op og syng den. Så kan man bedre lægge ”kræfter” i
pandekage-vendingen, og børnene får krudtet lidt af, samtidig med at vi lærer remsen ☺

Let / nemt fra bogen Familien op og ned – antonymer og synonymer
Her taler jeg med børnene om, hvad der kan ske med pandekager, når man vender dem i luften. Vi
taler også om ordene let og nemt, der her betyder det samme, og snakker om andre situationer, hvor
noget er let / nemt.

Pizza fra bogen Musetrin og troldetramp - massageremser
En massageremse, hvor vi fx sidder/står i en cirkel (eller to og to) og ”ruller” runde pizzabunde ud
med flad hånd. Så ”smører” vi tomatsovs på, og fingerspidserne drysser lidt ost og krydderi på. Et
par håndflader ”varmer” pizzaen godt i oven, hvorefter den ”skæres” i stykker og spises.
De større børn kan massere hinanden, mens de mindre børn kan lægge sig tæt sammen på maven, så
man som voksen kan nå hen over flere rygge og rulle dej, smøre tomatsovs på osv.

Bager fra bogen Snakkepakker
Vi læser remsen og snakker om, hvad man kan købe hos bageren, og hvad børnene selv godt kan
lide. Man kan også lege nikke/ryste-på-hoved leg undervejs, så man i linje 1-3-5-7-9 nikker over de
rigtige bagerting og i linje 2-4-6-8 ryster på hovedet. Vi kigger på sneglene og taler om, hvordan (og
om) de ligner rigtige snegle.

Prut fra bogen Musen siger Muh
Når vi har spist en masse pandekager, pizzaer og kager, slutter vi med denne lille fjolleremse, hvor
man fx kan puste ”pruttelyde” på en bar arm.

Sommer fra bogen Fra påskeæg til juleskæg
Udvid evt. senere i forløbet med denne spise-side. Her taler jeg med børnene om alle de ting, vi
spiser om sommeren – Hvad kan børnene godt lide? Hvad kan man plukke i naturen osv. Og hvad
spiser vi på andre årstider?
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