
Snakkepakker Snakkepakker 

Bus
Fokusord og -emner
Chauffør: Hvad kan man køre i, hvis man er chauffør? Snakker I indimellem med buschauffører?
Fjollet: Hvad er det at være fjollet? Kender I voksne, der opfører sig fjollet? Er I selv nogle gange fjollede?
Humør: Hvilken slags humør kan man være i? Bliver I selv i godt humør, hvis nogen laver sjov? 
Synge: Kan I godt lide at synge? Synger I nogle gange med de voksne? Hvad synger I så?
Klirre: Hvordan lyder det, når noget klirrer? Er der andet end penge, der kan klirre?
Fremmed: Hvad er en fremmed? Hvem er fremmede for jer? Hvornår er de ikke fremmede mere?

Synonymer
Glo (stirre/kigge), fjollet (skør/tosset), gynger (svajer/vipper), dreje (snurre), klirrer (rasler) 

Antonymer
Lukker (åbner), elsker (hader), bedre (dårligere), altid (aldrig)

Rimord 
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Sjov (skov, flov, sov, grov) 
Humør (skør, tør, klør, chauffør) 
Glo (ko, sko, bo, to)
Bukker (sukker, lukker, dukker)
Lukke (dukke, krukke, slukke, hugge, plukke, sukke)
Klirre (stirre, fire, tiger, siger, piger)
Synge (gynge, klynge, slynge)

Forlydsord
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme lyd/bogstav: Glo, gynge, klirre
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver: Skør, sjov, skæg

Skriftsprogsaktivitet
• Bussens rute er først igennem byen og derpå uden om byen. Det ender som et lille b eller et stort B. Prøv at tegne ruten på papir.
• Find en bus eller et billede af én, og snak om, hvad bogstaverne i ruden over forruden betyder. Tegn selv busser, og legeskriv, 

hvor de skal hen, og husk også bussens nummer.  
• Lav eventuelt selv billetter/klippekort/buskort.   
• Lav ordkort med korte, lette ord (+ eventuelt tegning). Opfind nye ord ved at vende om på ordene eller sammensætte ord 

som f.eks.: turbus (bustur), børnehave (havebørn), bybus (busby), skolebus (busskole).  
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Skolebus, busskilte, busstation, buschauffør, billet, mange mennesker, byens busser, holdeplads, busplan, af sted på tur, bussemand.




