
  

 

Forældrespor – Amelia Earhart af Isabel Sánchez 

Vegara og Mariadiamantes (2019) om flyvende drømme 
 

Sproglege 

Papirflyveopvisning – Lav små og store papirfly sammen. Hvilket fly kan flyve højst? Længst? Brug tommestokken og 
mål højde og længde. Hvilket fly kan svæve i længst tid? Find et stopur og tag tid på, hvor lang tid flyene er i luften. … 
Sæt masser af ord på, mens I folder flyene. Tal om, hvad der er på et fly. Tal om forskellen på fly. Hvor mange slags fly 
kender I? 

Er det muligt, så tag en tur i lufthavnen. Se et flyshow eller tag på museum og se fly.  

Drømme-flyvebane-leg – Tal om, hvordan I kan lave en flyvebane i haven, i stuen eller på en legeplads i nærheden af, 
hvor I bor. I skal naturligvis have en start- og landingsbane. I har måske en slags rampe, I skal over inden I ’letter’ fra 
jorden. Måske er der flere ting undervejs, I skal op på og ’flyve’ ned fra igen, inden I lander på landingsbanen. Har I 
mulighed for det, så lav banen rund. Så flyver I nemlig rundt om jorden. Som små ophold i legen kan I mødes og tale 
om, hvor I nu skal flyve hen. Skal I flyve hen over savannen i Afrika og se giraffer? Skal I flyve over junglen og se tigre 
eller skal I flyve et sted hen, hvor der er vulkaner? Jeres barn har sikkert mange andre gode ideer til, hvor I kan flyve hen 
i verden.   
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Et lille tip eller to 
Se filmklip fra 1943 med Kanonkongen Leoni, som skydes ca. 25 meter ud af en kæmpekanon i Tivoli, København og 
tal om drømme. Find filmen på Filmcentralen.dk – Danmark på film. Søg på: Kanonkonge.  
 
 Relater nye ord til andre ord inden for ordets semantiske netværk 

• Relater til ordets tema. Hvis målordet er ”strand”, hvilke andre ord relaterer til strand? 

• Relater til kategori, Hvis målordet er ”strand”, så kunne den overordnede kategori være destinationer i som-
merferien. Man kan opbygge netværk med ord som minigolfbane, svømmehal, parken, osv. 
(Justin Markussen-Brown, Sprogvinduet – Guiden til dit barns sprogudvikling, 2019, s. 215) 
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