Säg hej!
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Läs i smågrupper. Under en bokstund med
3–5 barn hinner alla komma till tals. Sträva efter
att dela stora grupper om det låter sig göras.
Det kan också vara guld värt att få ostörd läsro
med ett enda barn tidigt på morgonen eller i
slutet av dagen.

Mini
När ni säger hej till figurerna i boken, med hurdan röst svarar de då?
Hur känns det när man har tappat bort något som man tycker mycket 		
om? Titta på djuren i boken och prova att göra en likadan min.
Hur känns det att äntligen få tillbaka det som var borttappat? Titta på 		
bilderna och prova att visa känslorna med ansiktet eller hela kroppen.
Vem är barnet i boken som träffar alla djuren och är ”världsbäst på att 		
hitta”? Fundera och diskutera tillsammans.

Mellan
Säg hej är en bok på rim. Hitta på ord som rimmar på era namn! Det kan
vara ord som finns eller helt nya ord som ni hittar på själva.
Hitta på nya rim som handlar om de olika djuren och varelserna i boken
Vad tror ni har hänt med allt som tappats bort i boken? Titta på bilderna
och fundera tillsammans.
Vad kan man göra om man själv har tappat bort något viktigt?
Vet någon vad man kan göra om man hittar en borttappad sak?

Mega
Hitta på en saga tillsammans där ni säger hej till människor, djur och 		
andra och figurer. Kanske sagan utspelar sig på dagis och området
runtomkring.
Har du någon gång tappat bort en viktig sak? Hur gick det till? Fick du
någonsin tillbaka det som tappades bort? Gör en egen saga där barnen
ritar bilderna och en vuxen skriver ner orden till berättelsen.
Hurdana borttappade saker hittar ni på dagis? Leta ute på gården eller
i dagisets hittelåda och ta reda på eller fantisera vem som saknar ett 		
hårband, ett mjukisdjur, en vante, strumpa eller papperslapp. Fotografera och låt bilderna illustrera en egen saga som ni gör tillsammans.

Uppgifterna ingår i ett läspaket med sju böcker och inspirationsmaterial
som Sydkustens ordkonstskola gett till daghem år 2019. www.ordkonst.fi

