
  

 

Forældrespor – Mørkemusen af Marianne Iben Hansen og 

Tea Bendix (2019) om mod og tålmod – på rim 

 

Sproglege 

Pas på! Musen! Tag strømperne af og fold dem sammen. Læg dem på hovedet og leg at jeres hoveder er en 
bakketop, som de modige mus løber op til. Sig remsen, mens I forsigtigt går eller står: Musen er på toppen. 
Musen er på kanten. Musen glider, musen falder! Og den ender lige HER! Når I råber HER, falder musen, men 
I når selvfølgelig at gribe den, før den lander på gulvet. Gentag legen ved at lægge strømperne på maven, på 
foden, på numsen, på knæet etc.  

Mørkemusens Modighedsbane. Lav en forhindringsbane med stole, skamler, borde, tæpper, balancebræt 
(hvor tungen skal holdes lige i munden!) etc. Måske gemmer en stor kat sig under bordet med tæppet, som 
mørkemusen skal over! Byg en fortælling op om Musenes Modighedsbane. Tal om det at være modig, for-
sigtig, tålmodig, frygtsom etc.  
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Et lille tip  

Se filmen Rita og krokodille - Forår på Filmstriben og tal om at være modig. Filmstriben er bibliotekernes 
digitale filmtilbud og kan bruges af alle, der er oprettet som bruger på deres lokale bibliotek. Læs mere på 
filmstriben.dk eller spørg på dit bibliotek.  

 

Understøt fonologisk opmærksomhed 

• Lav rimleg, hvor I skal finde på ord, der rimer, og identificere ord, der rimer på hinanden. 

• Klap til stavelser i ord. 

• Tal om barnets bogstav (navnets forlyd), og hvilket lyd den giver.  

• Fortsæt med at sige rim og remser og synge med barnet. 
(Justin Markussen-Brown, Sprogvinduet – Guiden til dit barns sprogudvikling, 2019, s. 211) 
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