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Forældrespor - Billy Beck, arkitekt af Andrea Beaty 

Gendigtet af Lotte Salling (2019) Om arkitektur på rim 
 
Sproglege 

Tal om arkitektur og byg noget: Find billeder af flotte bygninger – enten i bøger, på internettet eller endnu 
bedre: Gå en tur i jeres by og kig på bygninger. Er I så heldige at have en bro i jeres by, så kig en ekstra gang 
på den. Husk at kigge op. Kig på døre/vinduer/tagkonstruktioner. Kig på huse, butikker, kirker, fabrikker, 
vaskehaller eller hvad I nu kommer forbi. Tag gerne fotos og byg nogle af de ting, som I har set, når I kommer 
hjem. Man kan bygge af alt fra LEGO og skumfiduser til mælkekartoner, papkasser, toiletruller, ispinde og 
andre gode sager. Giv jeres bygninger navne.  

Byg korthuse: Byg både i højden og fladt på et bord eller gulv. Navngiv jeres korthuse. Find et målebånd eller 
tommestok og mål, hvor højt/langt I kan bygge.  

Gå på rim-tur: Gå en tur og rim på de ting I ser fx hus/mus, skov/flov, gynge/synge etc. Husk også at fjolle-
rime.  
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Et lille tip:  
Kender I Børnebiffen? Find den på bornebiffen.dk og brug jeres bibliotekslogin. Nu kan I se over 400 film for 
børn – lige så mange I vil. Find filmen Vitello bygger en monsterfælde og se, hvordan Vitello bygger en 
fælde. 
 


