Guide til dialogisk læsning

Da Boris fik gæslinger
udarbejdet af Lotte Salling

Om bogen:
Bjørnen Boris kan ikke lide NOGET eller NOGEN.
Undtagen æg, som smager godt. Da Boris en dag
samler æg, får han sig en kedelig overraskelse:
der er gæslinger inde i æggene. Og han kan IKKE
slippe af med de små, irriterende væsner. Han er
bare IKKE klar til at være nogens mor!
En skøn, charmerende og sjov billedbog om at
være ansvarlig og sød. Og så alligevel ikke.

Skrevet og illustreret af Ryan T. Higgins

Leg med sproget og hør det vokse!

Når vi følger barnets nysgerrighed under læsningen, peger og taler om ord og indhold, stiller spørgsmål,
taler om tegninger osv., øges motivation og opmærksomhed, så ordene og historien huskes bedre.

Generelt under læsningen

Tal og relatér. Spørg til og forklar hvad ord og udtryk betyder. Relatér til barnets eget liv og egne oplevelser og følelser, så emnet bliver aktuelt og meningsfuldt. Mange ord kan desuden forklares lettere med
antonymer og synonymer, altså ord der betyder det modsatte af eller det samme som det valgte ord.
Husk at give barnet god tid til at tænke og forsøge sig med et svar.

Peg på tegningerne. Spørg til farver, figurer og detaljer, og til hvad der sker på de forskellige tegninger.

Start allerede ved forsiden, spørg hvad barnet ser og tal om hvad barnet tror (eller husker), at der sker i
bogen.

Peg på teksten, vis barnet sjove ord, peg på læseretningen og leg med bogstavlyde. Jo tidligere vi retter
fokus på skriftsproget og lader barnet “legeskrive” eller “læse” for os, jo før går barnet selv i gang med
læsning og skrivning.

Giv liv til sproget. Leg med lyde, stemmeskift og sjove ord og remser, så barnet får lyst til at afprøve og
gentage.

Prøv ord af – med krop og sanser. Vis hvordan man ser ud, når man er gnaven, streng eller stædig,
keder sig, tager en slapper eller får en ubehagelig overraskelse. Prøv også at samle nogle udvalgte ting.
Eller kog æg og vis forskellen mellem rå og hårdkogt. “Skriv” en opskrift. Mal og tegn til ord og emner
eller brug andre kreative aktiviteter i relation til bogens ord. Jo flere sanser der kobles på nye ord, jo
bedre huskes de.
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Idéer til ord og udtryk, som I kan tale om under læsningen
Gnaven. Hvad er det at være gnaven? Kan du finde andre ord, der betyder det samme? Hvad er det

modsatte? Hvorfor er Boris gnaven? Hvad kan du selv blive gnaven over? Hvad kan andre, du kender,
blive gnavne over?

Rå + Hårdkogte. Hvad er æg, når de er rå eller hårdkogte? Hvilke andre ting kan være rå. Kan du finde
på andet råt, man kan koge?

Samle. Hvad kan Boris godt lide at samle? Hvad kan du selv godt lide at samle? Hvad mon andre samler
på? Kender du nogen, der samler på noget særligt? Hvad kan samle også betyde? (fx. samle Lego eller
en reol).

Ubehagelig overraskelse. Hvad betyder det? Hvorfor er overraskelsen ubehagelig for Boris? Har du
selv fået en ubehagelig overraskelse? Hvad var det?

Nøjes med. Hvad betyder det, at man må nøjes med noget? Hvad ville du selv ønske at have meget af,
men må nøjes med mindre - eller med noget helt andet?

Opskrift. Hvad er en opskrift? Hvad står der i Boris’ opskrift? Kender du selv en god opskrift? Hvad ville
du gerne have opskriften på? Snak om hvad der står i opskrifter til brød, salat, pizza, havregrød osv.
Leg at I skriver en opskrift.

Streng / Stædig / Kedelig / Utålelig / Opfindsom. Tal om ordene på samme måde som

Forslag til motoriske aktiviteter
•

Gå udenfor, ligesom Boris. Tal om hvordan
vejret er, og hvor regnen, lyset, vinden osv.
kommer fra.

•

Gå en tur og led efter dyr, fugle og fuglereder, bier, brænde (eller noget træ man kan
lave brænde af), søer med fisk i osv.

•

Find et klatretræ og øv jer i at klatre i træer
ligesom Boris og gæslingerne.

•

Prøv at lave mad sammen, fra en opskrift
med bl.a. æg, mens I taler om, hvor ingredienserne kommer fra.

•

Gå i række som gæslingerne. Vælg en ”mor
Bjørn” der bestemmer retningen. Lad også
gæslingerne give mor et stort bjørneknus,
ligesom Boris får i bogen.

•

Gå ud til sandkassen eller til stranden og byg
sandslotte ligesom gæslingerne.

ved Gnaven.

Syng om Boris
(Melodi: Rapanden Rasmus)
Boris er Bjørn, og han bor i en skov,
gerne alene hvis han kan få lov.
Ak, men en dag får han travlt, hvor han bor.
Fire små gæslinger kagler i kor: “MOOOR!”

Læs mere om Boris

Guide til dialogisk læsning: Da Boris fik gæslinger // Udarbejdet af Lotte Salling // Må frit kopieres // carlsenekstra.dk

