DIALOGISK LÆSNING. Bogen læses 3 gange, gerne flere…
Til de største i vuggestuen / dagplejen og de yngste i børnehaven.
Forløbet gennemføres med få børn i gruppen. Ca. 4-5 børn.

Udarbejdet af Aase Morell og Britt Ilsfort - Center for Dagtilbud og Skole, Næstved.

Klip myggen ud og laminer den eller
lim den på et stykke pap.
Myggen bruges ved alle læsninger.

1. Læsning

Før læsningen:
Vis børnene bogen og fortæl dem, at den handler om en myg.
I bogen kan man se, hvordan en myg ser ud og bl.a. læse at den stikker.
Laminer myggen fra side 2 og brug den som din aktive makker undervejs i læsningen.
Under læsningen:
Læs bogen og stop op de steder hvor børnene gerne vil snakke. Husk at pege.
Når I skifter side, leger I at myggen flyver om på næste side, og alle siger summelyde som
en myg.
I kan tale om hvordan myggen ser ud: Vinger, lille, to øjne, to følehorn, en nål den stikker
med.
Efter læsningen:
Spil billedlotteri : Den voksne trækker rekvisitter op af posen og spørger: “Hvem har en…”.
Når barnet har fået begge sine rekvisitter, skal barnet råbe “Banko”. Hvis I er mindre end 5
børn, har den voksne en plade.
Efter spillet, som I spiller to gange, kan I lege tampen brænder med myggen.
Brug samtaleark nr 1.: Alle børn tegner en myg i feltet på samtalearket. Den voksne må
gerne hjælpe. Arket gives med børnene hjem.

2. Læsning
Før læsningen:
Spørg børnene hvad de kan huske om myggen. Hvor stor er den? Hvad spiser
den? Hvordan ser den ud?
Under læsningen:
Læs bogen og stop op de steder hvor børnene gerne vil snakke. Stop selv der
hvor myggen drikker saft og tal mere om det.
Efter læsningen:
Spil billedlotteri : Børnene kan skiftes til at trække rekvisitter op af posen.
Efter spillet, som I spiller to gange, synger i sangen “Myggen sværmer”, mens I
gør fagter til.
Herefter taler I igen om at myggen drikker saft fra blomster. I kan selv drikke
saftevand med sugerør og lege,. at I er sultne myg.
Slut af med at tegne en myg og dens nål på samtaleark nr. 2. Arket gives med
barnet hjem.

3. Læsning

Før læsningen:
Spørg børnene hvad de kan huske fra historien. Mon de kan huske, at en myg
drikker saft fra blomsterne?

Under læsningen:
Læs bogen og stop op de steder hvor børnene gerne vil snakke. Ord I kan tale
om: Myggen stikker, den suger blod, myggestik de klør.
Efter læsningen:
Spil billedlotteri: Børnene kan skiftes til at trække rekvisitter op af posen.
Efter spillet, som I spiller to gange, kan I lege, at I er myg, som flyver rundt og
drikker saft. Fordel tegninger af blomster, (som I selv tegner) rundt i lokalet og
flyv fra blomst til blomst, imens I summer. I kan evt. stikke en bamse, når I
flyver forbi den. Husk at trøste bamsen.
Slut af med at tegne på samtaleark nr.3. Arket gives med barnet hjem.

Kære forældre
Vi har læst en bog om
en myg.
En myg er et insekt,
som kan flyve.
En myg er meget lille.
Den har to store øjne,
to følehorn og en nål
den stikker med.
Her har jeg tegnet myggens store øjne
og dens følehorn og nål.
Samtaleark nr. 1

Navn:________________________________

Kære forældre
Vi har læst en bog
om en myg.
En myg er et insekt,
som kan flyve.
En myg er meget
lille.
Den flyver fra blomst
til blomst og suger
saft op gennem sin
nål, som minder om
et sugerør.
Du kan tale med dit
barn om en myg.
Her har jeg tegnet en myg, som drikker saft af en blomst.
Samtaleark nr. 2

Navn:_________________________________

Kære Forældre
I dag har vi igen læst om en
myg.
Vi har leget, at vi selv var
myg og fløjet fra blomst til
blomst.
Vi har givet bamsen
myggestik.
Hjemme kan I lege, at I er
myg, der flyver rundt
sammen med jeres barn.
Lån bøger om myg på
biblioteket.

Samtaleark nr. 3

Her er en myg, en edderkop, en mariehøne, en bænkebider og en sommerfugl.
Tal med dit barn om de forskellige dyr. Vi har allerede talt om dem.
Hjemme kan du og dit barn tegne dyrene på bagsiden 
Navn:______________________________

Billedlotteri om insekter.
Du skal selv finde rekvisitter til spillet. På pladerne
står der skrevet ideer til, hvad du kan bruge som
rekvisitter (brikker). Rekvisitter gemmes I en stofpose.
Laminer de fem spilleplader. Hvert barn får en
spilleplade.
Spillepladerne omhandler forskellige af de små dyr
børnene kender fra børnesange og fra andre steder.
Ideen er, at børnene får kendskab til navne på de
forskellige smådyr – her iblandt myggen.

1. Myggen stikker – AV, AV

Rekvisitter: 1. Brug en tyk strikke pind som illustrerer stik.

2. Myggen flyver – bask med arme (som vinger)

2. Billede af en myg

1. Mariehønen kravler på et blad.

2. Mariehønen gemmer sig i græsset.

Rekvisitter: 1. Mal en sten som en mariehøne. 2. Brug en buket langt tørret græs.

1. Sommerfuglen spiser en banan.
Rekvisitter: 1. Brug en legefrugt, banan

2. Sommerfuglen har vinger med prikker og farver

2. Brug et stykke stof med prikker og farve på.

1. Her bor edderkoppen

2. En edderkop

Rekvisitter: 1. Tegn et spindelvæv og laminer det. 2. Find en plastik edderkop eller tegn en på en sten.

1. Bænkebideren bruger følehorn til at mærke med.
2. Kuglebænkebideren kan rulle sig sammen.

Rekvisitter: 1. Brug en bukket piberenser.

2. Brug en bold eller en kugle

Jeg har tegnet en myg 
Lad børnene farve de 3 dyr og tal om prikker, striber, streger.

Myggen sværmer
Melodi: Mester Jakob
Tekst: Ukendt
Myggen sværmer - myggen sværmer
Jag den væk
Jag den væk
Den kan nemlig stikke
Den kan nemlig stikke
Klø klø krads
Klø klø krads

