
Snakkepakker Snakkepakker 

ble
Fokusord og -emner
Dufte: Lugt til alt muligt: madvarer, pinde, græs, blade, blomster fra naturen osv. Snak om duftene, og om de lugter godt eller dår-
ligt eller slet ikke af noget.
Smukt: Find noget smukt, for eksempel en blomst eller noget, der skinner smukt. Snak om, hvad børnene har, der er smukt. 
Rundt: Find alle de madvarer, legetøj m.m., I kan, der er runde. Mærk på dem. Find også billeder eller tegninger af runde ting.
Sundt: Smag på æbler, gulerødder, nødder m.m., og snak om, hvad sunde madvarer gør ved kroppen. Kender I også nogen madva-
rer, der ikke er sunde? 
Koge: Hvorfor koger man nogen madvarer? Hvad kan man for eksempel også koge?
Nem: Hvad betyder det, at noget er nemt at gøre? Hvad er det modsatte af nemt?

Synonymer
Fint (pænt), dufter (lugter), smukt (kønt), bid (mundfuld)

Antonymer
Sundt (usundt), dufter (lugter dårligt), sødt (surt), nem (svær)

Rimord
Udlydsord 
Kan I finde ord, der rimer på:
Rundt (sundt, sekund, bundt, ondt)
Her (der, kær, især, tæer, gær, gevær)
Kasse (masse, Lasse, passe, klasse, basse, visse vasse) 
Vilde (kilde, milde, ville, rille, trille, bille, grille, spilde) 

Forlydsord 
Se, sødt, smukt, sundt, smage, ske

Skriftsprogsaktivitet
• Tegn en linje eller brug linjeret papir. Tegn masser af små æbler på linjen fra venstre til højre (dvs. et O og en lille streg i top-

pen som stilk). Hvor mange æbler kan der være på en linje? 
• Man kan også prøve at lave æ’et til et æble. Tegn en lille stilk i toppen, og mal æ’et rødt.
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Spise, træer, æblekage, sommer, æblemos, røde, søde, sure, ”æblet falder sjældent langt fra stammen”, ”et æble om dagen holder 
doktoren fra døren”.




