
Snakkepakker Snakkepakker 

Har
Fokusord og -emner 
Vokse: Hvad vokser på din krop ud over håret? Hvorfor har vi ikke langt hår til at starte med?
Se skæg ud: Hvem kan lave det skæggeste ansigt? Hvem har det skæggeste hår?  
Krøllet: Hvem kender I, der har krøllet hår? Er der andre måder, man kan få krøllet hår på? 
Glat: Hvordan mærkes noget, der er glat? Nævn forskellige ting, der kan være glatte.  
Stritte: Er der nogen af jer, der har hår, som stritter? Kender I folk med strithår? Kan man godt vælge at få sit hår til at stritte? 
Blødt: Hvordan føles noget, der er blødt? Har nogen af jer blødt hår? Hvad kan ellers være blødt (tøj, hud, vat, en seng, sne, mud-
der).
Rodet: Hvad betyder rodet? Hvad kan være rodet? Roder I selv? 

Synonymer
Vokse (gro), skægt (sjovt), hue (hat), gå (vandre)

Antonymer
Langt (kort), blødt (hårdt), stritte ud (ligge ned) 

Rimord
Udlydsord
Kan I finde ord, der rimer på:
Kort (hårdt, sport, bort, hjort, rekord, transport)
Hår (står, sår, når, får, lår, mår, går, tår) 
Glat (fladt, hat, kat, bat, smat, forladt, pjat, sjat, nat, skat) 
Tå (gå, så, rå, må, få, blå, grå, stå, slå, flå, skrå, små)

Forlydsord 
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver:
Hue, hår, hund
Kat, kan, kort

Skriftsprogsaktivitet
• Klip tre stykker garn, to lange og et mindre – lim garnstykkerne på papir som et H (eller lav H’er af spaghetti, halm eller kviste).
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Kam, børste, saks, rede hår, gør ondt, shampoo og balsam, hårtørrer, frisør, barber, hårlak, voks, farve hår, sætte sit hår, ”få håret 
i postkassen”, ”få kam til sit hår”, ”man kan ikke klippe hårene af en skaldet”. 




