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Supermand
Fokusord og -emner
Supersyn: Hvor langt mon man kan se med supersyn? Hvad kan man gøre, hvis man har et dårligt syn? Kender I mennesker eller 
dyr helt uden syn? 
Superhelt: Hvad er en superhelt, kender I andre superhelte end Supermand?  
Larm: Hvilke ting laver meget larm? Kan I godt lide larm? Hvilken slags larm kan I godt lide/ikke lide? Larmer I selv meget, eller er 
I tit stille?
Tyv: Hvad er en tyv? Har I selv prøvet at tage noget, der ikke var jeres? Har andre stjålet fra jer? 
Stærk: Hvad kan man gøre for at blive stærk? Er der noget, man kan spise for at blive stærk?
Kan man godt blive lige så stærk som Supermand? 
Nappe: Hvad er det at nappe? Kender I dyr, der napper? Hvorfor gør de det? (Snak om at nappe også kan betyde at stjæle.)
Håndjern: Hvad er håndjern? Hvorfor får man sådan nogen på? Hvem, andre end Supermand, kan give en tyv håndjern på?

Synonymer
Suser (drøner, flyver), tyv (røver), lås og slå (fængsel), larm (støj)

Antonymer
Larm (stilhed), stærk (svag), over (under)

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Arm (larm, varm, karm, tarm, alarm)
Fange (lange, bange, stange, gange, slange)
Blå (gå, må, tå, få, rå, grå, lå, stå) 
Tyv (lyv, syv, flyv)

Forlydsord
Lyt efter, og find de ord i teksten, der starter med for eksempel lyden sssss.
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme lyd/bogstav:
Tyv, syv, syn
By, blå, på

Skriftsprogsaktivitet
• Find en tegneserie, og se, om der er lydefterlignende ord med store bogstaver i, eller find selv på nogle, og se, om de voksne 

kan stave til dem: BANG! ZZZZZ! Tegn selv en tegning med lyd på! 
• Når Supermand flyver gennem luften, må han hele tiden skifte retning for at se det hele. Tegn ruten, som Supermand flyver, 

hvor han laver et stort S på himlen.
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Stærk/superstærk, god, hjælper, helt, flyver, maske, tegneserie, tegnefilm, (lyn)hurtig, røvere, tyve.




