Halsbånd

Peg på halsbåndet. Find evt et halsbånd
og et tøjdyr, og giv dyret halsbånd på.

Snor

Hav en snor med til læsning, og lav en
hundesnor til ét af tøjdyrene
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Lili går tur

Snuse

Snus til mange forskellige ting. Hvilke
ting lugter godt og hvilke lugter skidt?
Brug også ordet ”lugte”.

Hundelort

Hvem har trådt i en hundelort? Var det
rart? Hvad hedder det når en kat laver
lort? Måske har nogen set en hundelort?

Gode ord

Illustrator:

”Gå tur”

Se på billedet hvor Lili og Vov Vov er
klar til at gå tur. Tal om historien,
næste gang i selv går tur. Og tag evt
bogen med.

Løbe

Så skal der løbes, og gerne med en
legetøjshund i snor.

Møder
Tal om illustrationen i bogen, og se
hvad der sker med de to hundesnore.
Brug ord i andre sammenhænge i løbet
af dagen
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Samtale om illustrationer
Gennemse illustrationerne, lad børnene fortælle, hvad de ser på billederne. Der
er meget at tale om ved hvert eneste opslag.
Find paraplyen på alle opslag og tal om, hvad der sker med den?
Kig også på, hvad der ellers foregår på billederne – hvad laver Lili og hunden?
Kig særligt på Vovvov, og tal om hvordan han ser ud: Er han glad, sur, vred
osv?

Gode spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Har du en hund eller et andet kæledyr?
Måske har du en hundebamse?
Har du prøvet at gå tur med en hund?
Siger din mor og far også er du er for lille til at gå tur med en hund?
Tror du Lili synes det har været en dejlig tur?
Hvorfor tager Lili en paraply med?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Syng en sang om hunde. Se og hør sangen: ”Sangen om Hunni”:
https://www.youtube.com/watch?v=zkeFfY3Hcyc
Leg en hundeleg, hvor man skiftes til at være hund. Hunden får en snor rundt
om maven, og nu skal der gå’es tur
Gå på tur og se om I møder en hund.
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Ideer til sprogkuffert

Find konkrete materialer i vuggestuen / dagplejen, print bogfolderens
materialer og saml det hele i en ”Lili går tur”-kuffert, så det er let og sjovt at
gå i gang med dialogisk læsning og leg.

Måske finder I flere ideer undervejs, som I kan supplere kufferten med.

Forslag til kufferten:
1. Konkrete materialer:
o Små tøj hundebamser
o Andre tøjdyr der kan være med i legen
o Snore der kan bruges til hundesnor og halsbånd
o Evt. en rigtig hundesnor
o En legetøjs-hundelort
2. Laminer bogfolder og billeder af de gode ord

Sprog-guf
Brug de laminerede billeder som ”Guf-ord” og hæng dem op på stuen, så I
kommer omkring ordet mange gange i løbet af ugen.
”Guf-ord” understøtter et stort ordforråd med mange ordklasser –
sammensatte ord, navneord, udsagnsord, biord, stedord osv.
Følg også børnenes interesse og spor, når I læser bogen og laminer eventuelt
ekstra ”Guf-ord”, som I har været optaget af.
Billederne er fra Freepik
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