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Snakkeremse

Stå eller sid i rundkreds på gulvet, så I kan se på hinanden.

Vores krop har mange dele,  (Peg på kroppen)

vi kan ikke se det hele.  
Det er nemmest at forstå
dét, der sidder udenpå. (Klap rundt på kroppen)

Derfor starter vi med det.
Sig de ting, som I kan se! (Pause – tal om kroppens dele)

Inde under vores hud (Klem på huden)

ser vi anderledes ud.
Der er store ting og små,  
som vi aldrig kigger på.
Vil I hjælpe jeres venner 
med at sige dem, I kender?  (Pause – tal om hjerte, lunger, muskler, mave osv.)

Men det bedste, alle vegne,  (Slå spørgende ud med hænderne)

som er rigtigt svært at tegne, 
det er følelser og tanker 
og ideerne, der banker,
alt det fineste, vi har, 
hvor mon dét så kommer fra?  (Tal om alt det ”usynlige” i os,  

og hvor i kroppen det dannes)
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Sang

Melodi: ”Mester Jacob”.

Hvad kan kroppen,  (Sving/dans med kroppen, mens I synger)

hvad kan kroppen?
Må jeg se, 
må jeg se? 
Kan den danse, dreje?
Kan den svinge, svaje?
Vis mig det,
vis mig det.     

Syng verset igen, hvor I erstatter ordet ”kroppen” med for eksempel ”hånden”, ”hovedet”, 

”armen”, ”benet”, ”maven”, ”foden”, ”næsen” osv.

Forslag til kreative eller fysiske aktiviteter
Find en tegning af en krop, enten kopieret fra en bog eller printet ud fra nettet. Klip 
kropsdelene fra hinanden, og læg dem i en bunke. Prøv nu at lægge alle delene, så 
kroppen bliver sat rigtigt sammen. Gør bagefter det samme med billeder af organer 
som hjerte, hjerne, mave, tarme, lunger osv. Læg dem på kroppen, der hvor de hører 
til. Alternativt kan der tegnes et omrids af kroppen, hvor der først lægges organer på, 
og derpå lægges kropsdelene ovenpå, så organerne ikke længere kan ses.

Tag billeder af hinanden i fuld figur – for eksempel med iPad’ens kamera. Print dem ud, 
og sæt kropsdelene sammen på sjove måder, så børnene bytter ben eller hovedet etc.
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Spørgsmål til emnet og ideer til samtale
• Kig på bogens tegning og på jer selv. Hvad hedder de forskellige steder på krop-

pen? 
• Hvad hedder alt det, der er inde i kroppen? Og hvad bruges det til?
• Hvor sidder følelserne?
• Kan følelser nogle gange gøre ondt i kroppen?
• Hvor sidder alle vores ideer og meninger? 
• Hvorfor kan man ikke se dem?
• Tror I også, at dyr kan have følelser, tanker og ideer?
• Hvad kan I godt lide ved jeres egen krop? 
• Hvilke kropsdele kan I bedst lide at bruge? 
• Hvad er jeres kroppe gode til? Hvad er de ikke så gode til?

Find tilhørende sprog-, tegne- og skriftsprogsaktiviteter på www.snakkepak-
ker.dk.
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