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Inspirationsark
I bruger garanteret allerede historiefortælling, højtlæsning 
og billedbøger i alle mulige sammenhænge i jeres hverdag 
med børnene. BOGglad er sat i verden for at give inspiration 
til endnu flere sjove ting, I kan gøre med historier og bøger. 

I kan bruge BOGglad-plakaten som inspiration til at kom-
me i gang med aktiviteter, og I kan fortsætte med arket 
her. Find den form, der passer bedst til jer. Rigtig god for-
nøjelse med alle de sjove, nye oplevelser, der gemmer sig i 
bøgernes verden.

Hyggelig højtlæsning

Højtlæsning er en klassiker af en 
god grund. Det er fantastisk at 
være fælles om gode historier. 
Lad børnene skiftes til at vælge 
en historie, og måske er det sjovt 
at gøre det hyggeligt og læse højt 
helt andre steder, end I plejer. Har 
I prøvet at bygge en læsehule og 
læse højt med en lommelygte? 

Hvem kender I fra bøger?

Brug BOGglad-plakaten, eller 
hæng billeder op af nogle af alle 
dem, I kender fra bøger. Menne-
sker, dyr, maskiner og usynlige 
venner. Hvem er stærk, hvem er 
glad, hvem er lidt streng, og hvem 
kommer lidt for tit galt af sted? 
Gør I sommetider det samme som 
dem i bøgerne?

Vælg en bog

Lad alle vælge en bog fra BOG-
glad-samlingen (eller måske ta’ 
yndlingsbogen med hjemmefra). 
Læs den sammen, snak om, hvad 
den handler om, og stil den frem, 
så alle kan kigge på den. Måske 
kan det også være sjovt at synge, 
digte eller lege det, I læser om.

Hvad rimer på bog?

Børn elsker rim, remser, gentagel-
ser og genkendelser. Så tal om det 
I har læst, når I er på tur eller leger i 
sandkassen. Måske ser I en grav-
ko, der ligner den, I læste om, eller 
måske får I lyst til at finde ud, hvad 
den anden slags arbejdsmaskine 
hedder. Vælg månedens rim, og 
hæng det, så alle kan se det, også 
på forældreopslagstavlen.

Historien ind i kroppen

Gør, som de gør i bogen. Læser I en 
bog, hvor en er vred og tramper i 
gulvet, så skal I også prøve at være 
sure og trampe i gulvet. Læser I, om 
en larve, der kravler af sted, så kom 
ned på gulvet og leg larver. Læser I 
om gravemaskiner, så brug hæn-
derne som grab og skovl en masse 
klodser eller sand i sandkassen. 

Det fysiske 
læsemiljø

Bøger skal bruges, undersø-
ges og slides. Stil dem frem, 
så de er nemt tilgængelige 
for børnene, fx i en gammel 
tallerkenrække eller i grønne 
mælkekasser. Måske har I 
allerede en hyggelig læse-
krog, men ellers vend en reol, 
så den står ud fra væggen, 
og indret hjørnet med lidt 
puder. Stil bøgerne med 
forsiden udad, så det er nemt 
for børnene at genkende og 
overskue dem. 

Find 
flere idéer til at lege med litteratur på: 

sprogsporet.dk
/bogglad


