Guide til dialogisk læsning

Oliver & Max
udarbejdet af Lotte Salling

Om bogen:
Oliver er lige flyttet til storbyen. Han savner sit gamle
hus, naturen og især sine venner. Men en dag møder han
hunden Max. Oliver elsker at være sammen med Max,
men han ved jo, at der må være en derude i byen, der
mangler sin bedste ven. Så med tungt hjerte begiver Oliver sig ud for at finde Max’ hjem.
En varm fortælling om at være ny og savne en ven.

Skrevet af Claire Freedman
Illustreret af Kate Hindley

Leg med sproget og hør det vokse!

Når vi følger barnets nysgerrighed under læsningen, holder pauser, peger og stiller spørgsmål til indhold og tegninger undervejs, øges motivation og opmærksomhed, så ord huskes, og det aktive ordforråd
vokser. Peg også ind imellem på bogstaver og ord for at stimulere den skriftsproglige bevidsthed.

Generelt under læsningen

Tal og relatér. Relater til barnets egne oplevelser med at være alene og have venner, så emnet bliver

aktuelt og meningsfuldt. Tal om de forskellige ord, udtryk og følelser. Sæt antonymer og synonymer
på (modsatte og ensbetydende ord), for at øge forståelsen. Giv 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 glad, trist, alene, får en ven

osv. 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
I byen og på landet. Fortæl om ting og steder vi kan finde i byen. Hvad synes du er grimt, og hvad er

smukt? Kig også på tegningerne og fortæl om byen i bogen. Ved du også, hvordan der ser ud på landet?
Hvor og hvordan bor du selv? Fortæl om det.

Savne. Har du prøvet at savne nogen? Kan man godt være ven med et dyr? Hvordan kan en hund være
en god ven? Fortæl om nye venner du selv har mødt.

Trist og alene. Har du prøvet at føle dig trist og alene? Hvad gjorde du så? Hvordan kan man blive glad
igen, hvis man føler sig trist?

Rastløs. Hvad betyder rastløs? (forklar / tal om ordet). Hvad kan man blive rastløs af? Hvad hjælper det
at gøre, hvis man er rastløs?

Gå på opdagelse. Hvad er det at gå på opdagelse? Har du selv prøvet det? Fortæl hvordan det var. Hvor
vil du gerne prøve at gå på opdagelse?

Længselsfuld. Hvad betyder længelsfuld? Har du selv prøvet at have det som Oliver? Hvad eller hvem
kan man så længes efter/ savne? Kan man få ondt i maven, når man savner nogen?

Plakater. Hvad er en plakat? Hvorfor hænger folk plakater op? Hvad kan der stå på dem? Fortæl om en
plakat du gerne vil lave og sætte op.

Gør det rigtige. Hvad gør Oliver til sidst, som er rigtigt at gøre? Gør du selv nogen gange noget, fordi
det føles rigtigt, selv om du ikke har lyst?

Forslag til motoriske aktiviteter
•

Prøv de lege som Oliver og Max leger
(Gemmeleg, kildeleg, krammeleg, gyngeleg,
kolbøtter). Hvad tror du, at Max bedst kan
lide at lege? Hvad kan du selv bedst lide at
lege?

•

Max har også en leg, der hedder Havevander.
Hvad er det? Prøv at gå rundt på alle fire,
som hunde der tisser op ad møblerne.

•

Yndlingsfarve. Lav en tegning eller en plakat
med dine yndlingsfarver. Du kan også prøve
at klæde dig på i dine yndlingsfarver, når du
skal tage tøj på i morgen.

•

Tegn en tegning af dine venner. Tegn også
nogen, du har prøvet at savne og fortæl om
dem.

•

Vis med krop og ansigt hvordan man ser ud,
når man er trist, rastløs, længselsfuld, glad,
har travlt, griner, har ondt i maven,
er forpustet

Syng om Oliver og Max
(Melodi: Tingelingelater /
Her er højre, her er venstre )
Oliver er helt alene,
møder Max, og sikket held.
Max kan nemlig li’ at kramme,
1 - 2 - 3, ja prøv det selv!
(kram jer selv og/eller hinanden)
Syng igen og erstat kramme med fx: rulle,
tisse, hoppe, gynge, kilde, bade, spise, løbe,
lege)
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