
Snakkepakker Snakkepakker 

Mund
Fokusord og -emner 
Cirkel: Hvad er en cirkel? Prøv at finde på ting, der er cirkelformede? Kan I få øje på nogen? Prøv at tegne cirkler i forskellige far-
ver. Kan I tegne både højre og venstre vej rundt? Prøv at tegne en cirkel rundt om et glas, og prøv bagefter at tegne en cirkel uden 
hjælp. Bliver den lige så rund? 
Tal: Prøv at sige nogle tal. Hvad er det højeste tal, I kender? Hvor langt kan I tælle?
Hul: Hvad er huller? Prøv at finde på ting, der er huller i. Har I nogensinde prøvet at grave huller nogen steder?
Fløjte: Kan I fløjte? Prøv at fløjte en let melodi, I kender. Kan I fløjte den sammen?

Synonymer
Næse (tud, snude), cirkel (ring) numse (ende, bagdel), prut (fis, fims)  

Antonymer
Under (over), bagpå (foran) 

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Nul (hul, kul, gulv)
Ko (sko, lo, ro, to, bo, gro, sno, tro) 
Rund (bund, sund, fund, grund, mund, lund) 
Sang (lang, stang, gang, klang, engang, tang) 

Forlydsord
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme lyd/bogstav:
Hul, nul, næse
Sang, so, to

Skriftsprogsaktivitet
• Tegn et stort D, og vend det med den lige linje op eller ned, så munden bliver sur eller glad. Tegn tænder i eller en mund, der 

rækker tunge. 
• Tegn nogle munde, og legeskriv i talebobler, hvad mundene siger til hinanden. Eventuelt som foldebog eller krydstegning, hvis 

det skal være en længere dialog. 
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Spise, snakke, synge, råbe, græde, tygge, tænder, læber, røde, læbestift, drikke, sutte, puste, spytte, smage, kysse, række tunge, 
”mundgodt”, ”hold din mund”, ”mundheld”, ”han skulle have sin mund vasket i sæbe”. 




