Dufter

Tag forskellige madvarer med der
dufter. Hvad dufter godt, hvad dufter
ikke så godt? Måske dufter ost og løg
ikke så godt som appelsin?

Lave mad

Gode ord

Til bords med Zaza

Spilde

Titel:

Hvem har en hagesmæk? Hvorfor skal
man have en hagesmæk på?

Mylo Freeman

Hagesmæk

Forfatter:

gaffel – kniv – ske - krus
Dæk bord med tingene. Husk at bruge
ordene når I skal spise. Lad børnene
dække bord i vuggestuen /dagplejen
inden I skal spise.

Mylo Freeman

Tallerken

Illustrator:

Find gryder og pander i vuggestuen /
dagplejen og prøv at lave mad som
Zaza gør. Hvem laver mad hjemme hos
børnene? Hjælper de med at lave mad?

Hvem har prøvet at spilde? Hvad har
børnene prøvet at spilde? Har de spildt
på tøjet, på bordet eller på gulvet? Det
vil være godt, hvis den voksne har en
trøje på hvor der er spildt noget.

Bid

Skær et æble i både, og spis det i små
bidder

Stærk

Hvem kender børnene der er stærk?
Far?supermand? Har børnene store
stærke muskler? Hvor stærke er
børnene kan de løfte en stol? osv

.
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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
1. at få børnene til at bruge deres sprog
2. at gentage og udvide nogle af børnenes sætninger. F.eks.:
”Pige”
”Ja, det er rigtigt, det er Zaza. Hun dækker bord.”
3. at stille nye ordbyggeklodser til rådighed for børnene

Gode spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kan du vise mig hvordan man dufter?
Kan du vise mig en gryde?
Hvor skal hagesmækken være?
Kan du finde Zazas dessert?
Hvor spiser Zaza?
Spiser Zaza med en gaffel eller en ske?
Kan du finde Zazas krus?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Find komfur, gryder, pander, tallerkner, gafler, knive, skeer og krus fra
vuggestuens / dagplejens dukkekrog. Lav mad sammen med børnene til nogle
bamser. Hvert barn skal have en bamse, som de skal give hagesmæk på, og
lave mad til.
Brug ord som sulten, mæt, mundfuld, og de ord I ellers møder i bogen.
Bogen lægger op til rigtig meget leg i dukkekrogen.
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Ideer til sprogkuffert

Find konkrete materialer i vuggestuen / dagplejen, print bogfolderens
materialer og saml det hele i en ”Til bords med Zaza”-kuffert, så det er let og
sjovt at gå i gang med dialogisk læsning.
Måske finder I flere ideer undervejs, som I kan supplere kufferten med.
Billeder fra stuen, når I spiser eller sange om at dække bord og spise sammen.

Forslag til kufferten:
1. Konkrete materialer:
o gaffel, ske, kniv, kop tallerken
o hagesmæk
o et helt lille dukkestel
o lille dug
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 Pixabay
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