
©www.printland.dk 

  

Olivers drøm 
Hjælp børnene med at forstå ordene i teksten 

 

TEKST DOKUMENT 

Af: Britt Gravlund Kinch Ilsfort & Pia Gravlund Kinch Ilsfort 

Illustrator: Pia Gravlund Kinch Ilsfort 



©www.printland.dk 

Olivers drøm 

 

Når I læser historie for børn, er det altid en god ide at sikre sig at børnene får en forståelse af ordene i 
teksten, så de forstår hvad den handler om.  

Vælg altid ord som man enten kan visualisere, konkretisere eller dramatisere. Vi kalder dem ”gode ord”.  

 

Start med at fortælle børnene at de skal høre en historie om en dreng der hedder Oliver.  
Historien handler om en drøm Oliver har, ved børnene hvad en drøm er?  
Måske har børnene en drøm de vil fortælle om. Snak om gode drømme og dårlige drømme.  
Hvad er et mareridt? 
Hav evt. en flipover med og tegn et menneske der drømmer.  
Tegn et barn i en seng og en tankeboble. 
Tegn derefter børnenes bud på gode og dårlige drømme, det behøver ikke at være flot, børnene synes at 
det er sjovt at du tegner deres forslag.  
 

Når I har tegnet nogle drømme, fortæller du børnene, at der er lidt svære ord i historien som I lige skal 
kigge på.  

Tænk over om du vil gennemgå ordene til ét vers og derefter læse verset eller om du vil gennemgå alle 
ord og derefter læse alle vers. Det er lidt en temperaments sag.  

 

Gode ord:  
som udgangspunkt spørger du altid børnene først om de kender ordet inden du viser, konkretiserer eller 
dramatiserer ordet. 

 

Skattekiste 
Hvad er det og hvad mon man kan have i den? 

Traver:  
Hvad mon det vil sige? Findes der andre ord for det?  
For at konkretisere ordet kunne I alle tage en lille travetur. 

Pingviner: 
Ved I hvad det er? Hvor lever de? Findes der forskellig slags pingviner? 
Se evt. i bøger der handler om pingviner. 

Færge: 
Hvad er det? Har nogen af børnene prøvet at sejle med færge? Findes der andre slags skibe? 

At tage på visit: 
Hvad betyder det? Hvis børnene ikke byder ind, forklarer du hvad det betyder?  
Kan børnene finde andre ord for det? 

Rekvisit:  
Hvad er det? Hvis børnene ikke byder ind med noget, kan du give nogle eksempler og derefter spørge: 
”Hvad er en god rekvisit at have, hvis det regner og man står og venter på bussen?” 
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Isbjerge: 
Vis børnene billeder af isbjerge, vis dem hvor meget der stikker op af vandet og hvor meget der er under. 
Er der mon nogen af børnene der har set isbjerge i virkeligheden? 

Når noget ikke må glippe:  
Hvad betyder det? Og kan børnene fortælle noget de helst ikke vil have glipper? 
Start evt. med dig selv fx: ”Jeg skal med bussen i dag, jeg håber den kommer! (Vis med mimik) At det ikke 
glipper!” 

Med nød og næppe:  
Snak med børnene om hvad denne sætning betyder, følg evt om på historien med bussen: ” jeg kom lidt 
for sent ud af døren, men jeg nåede bussen med nød og næppe. 
Har børnene nogle erfaringer, med ting de har nået med nød og næppe? 

Lige Akkurat:  
Når noget er akkurat, hvad er det så? Lad børnene byde ind og giv evt et eksempel ved at fortælle videre 
på historien med bussen: Der var mange folk i bussen, men det var en plads tilbage, så der var lige akkurat 
plads til mig” 

Glat:  
Kender børnene det ord, hvad betyder det? Kan de komme med ideer til hvad der kan være glat? 
Hvad med i Danmark? Hvornår kan det være glat i Danmark? 
Snak om når noget fryser til is, glatte vandpytter, at stå på skøjter osv. 
”Er der andre ting der kan være glatte? F.eks. En glat sten” Vis en glat sten. 
Hvad er det modsatte af glat? Er der mon nogen der ved det? Vis en ru sten. 

Kreative aktiviteter: 

Når I laver kreative aktiviteter der understøtter historiens indhold, så sikrer I jer at ord og begreber  
gentages og bearbejdes på forskellig vis. 

 

• Studér videoer med pingviner og prøv at se om I kan gå ligesom dem. 

• Prøv om I sammen kan lave en vippe, hvor I kan få noget til at flyve. 

• Hæld vand i et fad og frys det ned, mærk hvor glat det er og se hvor hurtigt det smelter, når I tager 
det ud. 

• Se på billeder af regnbuer og snak om hvordan de opstår. Tegn regnbuer. 

• Find ting sammen med børnene som i leger er en skat, lav en skattekiste og gem dem heri.  

• Byg en ”færge” af ting fra lokalet, leg at I kører i biler ind i færgen, vis billetter som I har lavet. 
Leg at I sejler: Hvad ser I på jeres vej? Ser i nogen vanddyr? Når I ankommer kører i fra ”færgen” 

• Snak om temperatur, mål temperaturen i rummet og sæt evt. et termometer i køleskabet og se 
hvad temperaturen er her. Stil en lille hæklet pingvin derind, snak om at køleskabet skal være luk-
ket, da pingviner bedst kan lide kulde. Hvis i har adgang til en fryser, kan I også måle hvor koldt det 
er i den. 

 

Forældreinddragelse:  

Giv forældrene historien med hjem, så de kan læse den for deres børn, gerne med en lille opgave.  
De kan snakke om nogle drømme og sammen tegne en god og en dårlig drøm. 
 

God fornøjelse! 


