Udvidet dialogisk læsning i hjemmeten guide til forældre

Cykelmyggen Egon

Er god til børn med en sproglig udvikling
svarende til 4 - 5 år

Hvorfor udvidet dialogisk læsning?
En tidlig sprogindsats er af afgørende betydning for børns sproglige udvikling. At læse dialogisk
med børn, er en effektiv sprogindsats og en hyggelig stund mellem barn og voksen.
I kan læse mere om, hvordan I kan hjælpe jeres barn i gang med sprog, på Fredensborg
kommunes hjemmeside under dagtilbud, eller ved at skanne QR koden.

Der er 3 faser i udvidet dialogisk læsning
De tre faser kan spredes ud på tre dage.
1. Læs og lyt
1. Lad barnet bladre i bogen, se billederne, forsiden og gætte på handlingen.
2. Læs bogen op for barnet, så det får en god forståelse af handlingen.
3. Bagefter kan I tale kort om bogen.

2. Læs og snak
1. Spørg gerne barnet, hvad det kan huske fra historien. I kan tale om bogens
fokusord.
2. Læs bogen op igen, men stop op flere steder for at inddrage barnet og have dialog
om bogens handling og personer.

3. Læs og leg
1. Lad barnet fortælle handlingen i bogen. Du kan bede barnet fortælle ud fra
billederne i bogen, og du kan guide dit barn med spørgsmål (se spørgsmål på
bagsiden).
2. Lad barnet fortælle, hvad han eller hun synes om bogen.
3. Lav lege eller aktiviteter, der inddrager fokusord og handlinger fra bogen (se
eksempler på bagsiden).

Sproggaven i
Fredensborg Kommune

Spørgsmål til dialog:
Spørgsmålene er vejledende. Det vigtigste er, at du og dit barn samtaler om noget fra bogen, som
dit barn er interesseret i.
•
•
•
•
•
•

Hvad bliver myggelarverne til?
Hvad var Egon god til?
Kan du også lide at cykle?
Hvorfor blev hans cykel ødelagt?
Hvem hjalp Egon?
Hvad skulle Egon lave for bierne?

Forslag til aktiviteter og lege, hvor fokusord og handlinger fra bogen indgår, f.eks.:
I kan cykle. I kan lege cirkus. I kan bygge forhindringsbane. I kan tegne dyr og episoder fra
bogen.

Fokusord:
(I kan vælge ét eller flere af fokusordene)
•

VIMSER
De livlige små myggelarver vimser rundt i vandet. Kan man kun vimse rundt i vand?
Hvordan det ser ud, når man vimser rundt?

•

NYSE
Manden nyste og Egon fløj ud af mandens næse. Hvad kan vi nyse med? Hvorfor nyser vi?
Hvordan nyser man? Hvad for en lyd siger et nys?

•

FORTUMLET
Egon landende helt fortumlet. Prøv at se på billedet – hvordan kan vi se, at han er helt
fortumlet? Er der et andet ord for fortumlet? (Svimmel, rundtosset) Hvordan går man, når
man er fortumlet?

•

BUDCYKEL
Egons cykel blev ødelagt, så han kan låne en budcykel af bierne. Kan du finde en budcykel i
bogen? Hvad er der foran på en budcykel? (et lad) Hvad kan man bruge en budcykel til?

•

PLØK
Egon hjalp cirkusdirektøren med at slå teltet op. Egon slog pløkker i. Hvad er en pløk for
noget? Hvorfor slår man pløkker i?

•

ARTIST
Egon endte med at blive cirkusartist. Hvad for numre lavede han? Hvad hedder det sted,
hvor artisterne laver deres numre? (manege) Hvilke andre artister kan man se i et cirkus?

