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Leg en bog 
Generelt:  

Aktiviteten ”Leg en bog” inviterer børn i alderen 2 - 6 år til at 
udtrykke en børnebogs tekst og illustrationer med krop og 
stemme. ”Leg en bog” er ideel at bruge i forbindelse med 
dialogisk læsning. Derudover kan ”Leg en bog” også være en sjov 
og enkel måde at lave drama og teater på. Aktiviteten styrker 
både sprog, sociale kompetencer og fantasi, da man sætter krop 
på ordene i en fælles aktivitet, hvor alle kan komme med forslag, 
og alle er med til at ”lade som om”.  

Hvordan:  

• Vælg en bog, der passer til den aldersgruppe man vil arbejde 
med. Helst en bog med kort tekst og mange illustrationer.  
• Vælg en gruppe af 4 – 12 børn i nogenlunde samme alder og 
find et lokale, hvor døren kan lukkes.  
• Først læses bogen højt, så alle i gruppen kender handlingen.  
• Start med at lege bogens første side. Ud fra sidens tekst eller 
illustration aftaler man, hvad man vil gøre. 
• Afprøv det, man har aftalt. Alle gør det samme - på hver sin 
måde.  
• Stop legen og læs den næste side i bogen. Få sammen ideer til, 
hvordan man kan lege den side. Gå ud på gulvet og gør det - 
måske dukker nye ideer op.  
• Når man har leget hver side i bogen, kan man som  
afslutning læse bogen igennem igen eller måske vise, hvad man 
har lavet for en af de andre stuer i institutionen.  

Ideer til, hvad man kan gøre: 

• Man gør alle udsagnsord f.eks. alle sover, går, kører.  
• Man spiller figurerne, evt. iscenesættes en specifik situation 
fra bogen. 
• Man viser følelserne i bogen, evt. som statuer. 
• Bogens illustrationer kan kopieres - vis hvor og hvordan de 
forskellige figurer på billedet står. 
• Man gentager replikkerne i bogen eller finder selv på nogen.  
Tæl til 1, 2, 3 og sig sætningen i kor. Brug ansigt og stemme til at 
understrege meningen.  
• Man laver lydeffekter. 
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