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Forældrespor – Lille Nø og Mindste Mo Af Hanne 

Kvist, Hanne Bartholin og Maria Lundén (2020) Om findes der monstre? 
 

Sproglege 

De KÆMPESTORE OG KOLOSSALE elefanter i junglen! I billedbogen Lille Nø og Mindste Mo knæk-
ker de store elefanter grene så tykke som elefantlår, tramper gennem junglen, kvaser kokosnød-
der med én tå og spiser de lækre blade, der sidder øverst i træerne. Leg kæmpestore og kolossale 
elefanter. Find grene, der er så tykke, at I næsten ikke kan knække dem! Tag store sko/støvler på, 
og tramp så hårdt I kan, snup en håndfuld tomater og forestil jer, at det er kokosnødder og kvas 
dem med lilletæerne, hæng noget spiseligt højt op i et træ (men ikke så højt, at I ikke kan nå det) 
og leg det er blade, som elefanterne spiser.  
 
Leg flodmonstre! Flodmonstret lægger sig klar på gulvet med armene strakt fremad, klar til at 

snuppe sit bytte. Åben gabet ved at løfte øverste arm højt. Smæk til sidst håndfladerne sammen. 

HAPS! I kan skiftes til at være flodmonster. Eller måske I begge er flodmonstre, der er på jagt efter 

bytte. Bamser er glimrende bytte for farlige flodmonstre!  

Se, hør og leg remsen Floden af Lotte Salling. Find teksten på remsoghop.dk, hør den som sang på 

Youtube. Og leg den! Tegn en flod med kridtstreg eller brug en snor som flod, som I hopper over for 

at undgå krokodillerne/monstrene. Mens I siger remsen – eller hører den – er I krokodiller/monstre, 

der ligger på gulvet, men når der synges SPRING rejser I jer hurtigt op og springer over floden.  

Se filmen Lygtefisk i Børnebiffen. Log ind med dit bibliotekslogin på boernebiffen.dk. Filmen handler 

om de monstre, der kan dukke op, når lyset bliver slukket. Se også filmen Vitello bygger en monster-

fælde.  
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Et lille tip 
Spørg ind til dit barns tanker og meninger om historien, fx: Hvorfor tror du, elefanten opfører sig 
sådan? Vent på svaret. 


