
Snakkepakker Snakkepakker 

K nguru
Fokusord og -emner
Centimeter: Hvor mange centimeter var I, da I blev født? (Find eventuelt ud af det, mål længden op på en avisside, og klip babyer 
ud i naturlig størrelse).  
Dybt: Hvad betyder det, at noget er dybt? Hvem har de dybeste lommer i bukserne? (mål med en lineal).
Omme: Hvad betyder det, at noget er omme? Når noget er slut, er der tit noget andet, der begynder. Når natten er omme, star-
ter dagen. Andre eksempler? 
Ungen: Menneskebørn bliver også kaldt for unger, men hvad kan de ellers hedde? (rollinger, børn, babyer, skattebasser). Hvad 
bliver I kaldt ud over jeres navn? 
Savanne: Hvad er en savanne? Hvor ligger savannen (kig eventuelt på et kort). Hvilke andre dyr lever på savannen?

Synonymer
Trille (rulle), omme (slut, ovre, forbi), ro (fred), næse (tud, snude)

Antonymer
Morgen (aften), dybt ned (højt op), ro (larm)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Lille (trille, ville, kilde, bille, gilde, grille, spilde, vilde)
Kravle (savle, navle, tavle, travle)
Læse (næse, hæse, hvæse, blæse)
Lomme (tomme, omme, komme, blomme, domme, vomme)

Forlydsord 
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Kravle, krybe, kænguru
Lomme, læse, længe

Skriftsprogsaktivitet
• Skriv ordets bogstaver på hver sin papirlap. Skriv også tal i forhold til rækkefølgen, når ordet staves, og læg papirerne på gul-

vet med lidt mellemrum. Kan I hoppe højt som kænguruen, fra bogstav til bogstav, så I staver til KÆNGURU. Hjælp gerne 
hinanden.

• Prøv også med alle alfabetets bogstaver på hver sin papirlap. Bogstaverne lægges på gulvet, og man kan nu ”hoppestave” sig 
frem til ord og navne. 

• De, der kigger på, hjælper kænguruen med at finde de rigtige bogstaver, når han/hun hopper sit navn.
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Australien, hoppe langt, savanne, varmt, rejse, zoologisk have, sød, lomme, store bagben, kængurustylte.


