
Snakkepakker Snakkepakker 

Marieh ne
Fokusord og -emner 
Tynde: Hvorfor er mariehønens vinger meget tynde? Kan I finde andre ting, der er tynde?
Spids: Hvilke ting er spidse? Har I prøvet at stikke jer på noget, der var spidst?
Flyve: Hvad kan flyve? Hvordan kan mennesker flyve? Har I selv prøvet at flyve? Kunne I selv godt tænke jer at prøve? Hvorfor 
tager mennesker ikke vinger på og flyver med dem? Prøv at hoppe ud fra et bord eller noget lignende, og vis, hvordan det ville se 
ud.
Himmel: Hvad er en himmel? Hvad tror I, der er oppe i himlen? Hvor langt går himlen ud til?
Bede om: Hvad gør man, når man beder om noget? Hvad har I selv prøvet at bede om? Får I det, når I beder om noget?
Hjælpe: Hvad er det at hjælpe nogen? Har I selv prøvet at hjælpe andre? Hvem er søde til at hjælpe jer?
Tatovør/tatovere: Hvad er en tatovør og en tatovering? Hvordan laver man en tatovering? Hvorfor bliver folk tatoveret? Kender I 
en, der har tatoveringer? Hvad synes I om dem?

Synonymer
Sød (kær, nuttet), kæmpe (stor, enorm), flyve (svæve)

Antonymer
Tynd (tyk, fed), ned (op), der (her), sød (dum), puste (suge), 
sort (hvid), bedre (dårligere)

Rimord
Udlydsord 
Kan I finde ord, der rimer på:
Lille (bille, vilde, rille, kilde, spilde)
Prikker (drikker, strikker, vrikker, krikker, brikker)
Sorte (borte, korte, vorte, skjorte, lorte) 
Tur (lur, ur, mur, filur, bur, figur, skur)

Forlydsord 
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme lyd/bogstav: Prikker, finger, puster
Hvilke to ud af de tre ord starter med samme to bogstaver? Sort, solskin, spids
Prøv også at lave skøre forlyds-Marie Marie Marolle-navne: Sofie Sofie Sofolle, Matthias Matthias Mattholle.   

Skriftsprogsaktivitet
• Et i er nemt at tegne: Den lange del er pegefingeren, der peges op i luften, og prikken er mariehønen, der kommer flyvende 

ned til fingerspidsen.
• Fold et stykke papir på langs og derefter to gange på den korte led, så det bliver en lille, vendbar foldebog med plads til fire 

historier a fire billeder. Tegn/legeskriv nogle historier om mariehøns.  
• Skriv emneordet på et ordkort. Sammenlign bogstaver og bogstavlyde med bogstaverne på børnenes navnekort.

Relaterede ord og sproglige vendinger
Lille, sol, sommer, prikker, blomster, æbletræer, varme, natur, himmel, rød, ferie.




