
Snakkepakker Snakkepakker 

Heks
Fokusord og -emner
Fedt: Hvor kommer fedtet fra? Hvad for noget mad er meget fedt? Er der mad, der ikke er fedt i? Smører I selv meget smør på 
brødet?
Klem: Hvem får I klem af? Hvem kan I selv godt lide at give et klem? Hvornår fik I sidst et stort klem? Gå rundt imellem hinanden, 
og giv hinanden klem.
Øve: Hvad er det at øve sig? Hvad øver I jer selv på? Hvad sker der, hvis man øver sig meget på noget?
Ørepine: Hvad kan I få ørepine af? Hvad kan man gøre, hvis ikke man vil høre noget, der kan give ørepine? Har I selv prøvet at 
larme så meget, at andre fik ørepine?
Heks: Hvordan ser en heks ud? Hvor har I set hekse?  

Synonymer 
Klem (knus), grine (le), øve (træne), pine (smerte)

Antonymer
Grine (græde), får et klem (giver et klem) 

Rimord 
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Klem (nem, hjem, fem, hvem, gem, glem, slem) 
Fedt (lidt, midt, ét, hedt, svedt)
Ko (sko, lo, gro, bo, glo, to, ro, klo) 
Grine (mine, dine, fine, pine, maskine, ligne, hvine) 
Øve (løve, støve, døve, sløve, behøve, kløve) 

Forlydsord 
Lyt efter, og find de ord i teksten, der starter med for  
eksempel lyden k-k-k-k.
(Knæ, klem, ko)

Skriftsprogsaktivitet
• Hvordan lyder en grinende heks? Hvordan skriver man lydene ned, så andre kan forestille sig dem bare ved at læse? Tegn en 

heks, der griner, og skriv lyden ned i en taleboble: ha ha ha eller hi hi med mere. 
• Prøv at skrive/tegne tallene 1-6. Hvordan ser tallet ud med bogstaver? 
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Heksebryg, trylle, forhekset, kost, grim, vorter, snyder børnene, bor i skoven, at ”hekse”, sankthans.




