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 år  BOGglad 

Inspirationsark
BOGglad er sat i verden for at give inspiration til sjove ting, 
I kan gøre med historier og bøger. Historier og litteratur 
kan nemlig hjælpe os alle sammen med at forstå og spejle 
alt det, der fylder i livet for både små og store. 

BOGglad-plakaten og idéerne herunder er nemme at gå til. 
Find den form, der passer bedst til jer. Rigtig god fornøjelse 
med alle de sjove og nye oplevelser, der gemmer sig i bø-
gernes verden.

Temadag

Hold temadage ud fra historier el-
ler dem, som I kender fra bøgerne. 
Hvad med fx en Vitello-dag, hvor I 
tager tøjet omvendt på, bygger en 
monsterfælde og spiser spaghetti?

Læs og tegn

Læs en historie højt sammen, og 
tegn bagefter noget af det, I hørte 
om, fx en figur eller et sted. Eller 
tegn en hilsen til en fra bogen.
 

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, hvem 
ligner dig, og hvem kommer altid 
galt af sted, selvom det slet ikke er 
med vilje?

Lav jeres eget spil

Lav jeres eget vendespil eller bil-
ledlotteri med alle dem, I kender 
fra bøger. Måske kan nogle børn 
selv tegne, mens andre vil være 
glade for en kopi, de kan klippe ud 
og farvelægge.

Hvad rimer på bog?

”- dét ved du, fordi du er så KLOG!” 
Vrøvlerim og remser kan lette 
mange af hverdagens aktiviteter. 
Har I en ‘ta’ jakker på’-remse eller 
en ‘alle skal vaske hænder’? Brug 
plakaten til at vrøvle videre.

Vælg en bog

Få alle børn til at medbringe en 
bog hjemmefra eller vælge en fra 
BOGglad-bogsamlingen. Læs den 
sammen, snak om, hvorfor det er 
den, der er valgt, og stil den frem, 
så alle kan kigge på og i den.

Det fysiske 
læsemiljø

Bøger er lavet, fordi de skal 
læses, så stil dem frem, så de 
er nemt tilgængelige for 
børnene. Allerhelst med 
forsiderne udad, som i en 
gammel tallerkenrække eller 
i grønne mælkekasser. Bøger 
skal bruges, undersøges og 
slides. Måske har I allerede 
en hyggelig læsekrog, men 
ellers vend en reol, så den 
står ud fra væggen, og indret 
hjørnet med lidt puder. Stil 
bøgerne, så det er nemt for 
børnene at overskue dem.

Find 
flere idéer til at lege med litteratur på: 

sprogsporet.dk
/bogglad


