
  

 

Forældrespor – Stormhvalen af Benji Davies (2016) 

om følelser 
 

Sproglege 

Syng sange: Sur sur sur eller Er du sur og trist så klap i hænderne. Brug bevægelsesord sparke, trampe, 
hoppe, brøle, kramme. Måske finder I selv på flere bevægelsesord. Find musikken til Er du sur og trist så 
klap i hænderne hos Popsi og Guitar-Krelle på YouTube. Find selv på flere humørsange.   

Lav ansigter: Stil jer foran et spejl og lav ansigter. Vrede, triste og glade ansigter. 
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Et lille tip eller to 

Se filmene Hvem er vred? Hvem er sød? På Filmstriben og tal om følelser.  
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.  
 
Brug mentale verber med barnet 

• Disse inkluderer ord som at tænke, ønske, tro, overveje, synes, forstå, vælge, forvente, huske, fore-
stille sig, lære og håbe. 

• Vær en rollemodel for, hvordan man bruger mentale verber, ved at sætte ord på egne mentale 
handlinger, fx: 

• Jeg tror, at du er sulten, for det er næsten frokosttid. 

• Jeg håber, at vi får godt vejr i dag, for så kan vi lege udenfor. 
(Justin Markussen-Brown, Sprogvinduet – Guiden til dit barns sprogudvikling, 2019, s. 177) 
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