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LÆSEFIDUSENS ORDSKOV

Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del
af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er en
række oplæg til nye ordtræer.

Læsefidusen er ved at lave nye ord•træer.
Han er ved at lave et p•træ og et k•træ.
Læsefidusen har lige fået besøg af sin familie.
De spiser bananer hjemme på Lian•vej 3.
Læsefidusen ville blive så glad, hvis du vil lave ord•blade til de nye ord•træer.

Læsefidusens lille•søster har rodet i Læsefidusens ord•træer med m•ord og b•ord.
Læsefidusens lille•søster går i børne•have.
Hun kan ikke læse.
Hun har taget alle ord•bladene af.
Nu kan hun ikke finde ud af at sætte dem på igen.
Læsefidusen bliver sur på hende, hvis han opdager det.
Vil du ikke godt være rar og hjælpe hende?

Læsefidusen vil gerne lave et ord•træ med modsatte ord:
tyk – tynd, lille – stor.
Det er svært at finde modsatte ord.
Kender du nogle modsatte ord?
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Læsefidusen har prøvet en sko.
Det er mærkeligt at have en sko på.
Læsefidusen er glad for, at han ikke skal gå med sko.
Læsefidusen har hørt, at der findes mange slags sko.
Han vil gerne lave et sko•træ:
træ•sko, sandal, gummi•sko.
Læsefidusen grubler, han kender altså ikke så mange sko-ord.
Et sko•træ med tre ord•blade.
Vil du hjælpe ham med at lave flere ord•blade?

Læsefidusen har fødselsdag. Hurra!
Han bliver 7 år.
Vil du give ham et fødselsdags•træ i fødselsdags•gave.
Et fødselsdags•træ med rigtig mange fødselsdags•ord:
chokolade, fløde•skum, gæster, boller.
Hvor mange ord•blade med fødselsdags•ord kan du lave?

Læsefidusen sveder.
Det er dejligt sommer•vejr.
Hvis han nu lavede et is•træ,
så ville han nok ikke svede så meget.
Der er: sodavands•is, fløde•is, is•vaffel, dracula•is.
Det er godt nok svært at huske is•navne, men det køler dejligt.
Vil du godt hjælpe Læsefidusen?
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Læsefidusen kigger på en sommer•fugl.
Sommer•fuglen flyver rundt i ord•skoven.
Den føler sig vist lidt hjemløs.
Han kunne jo …
Læsefidusen vil lave et insekt•træ.
Det kan sommer•fuglen sidde på.
Der skal være ord•blade med sommer•fugl og flue og …
Læsefidusen grubler: ”Kender du flere insekt•ord?”
Vil du hjælpe Læsefidusen?

Læsefidusen skal på ferie.
Han skal i sommer•hus, men først vil han lave et ferie•træ.
Der skal være mange ord•blade: ryg•sæk, sove•pose, sol•briller.
Læsefidusen vil gerne have hjælp, for han skal skynde sig hjem og pakke.
Vil du godt lave nogle ferie•ordblade til ham?

Læsefidusen kan godt lide at lave ord•træer, hvor alle ordene begynder med
det samme bogstav.
I dag vil Læsefidusen lave et l•træ og et t•træ.
Der hænger allerede nogle ord•blade på træerne.
Vil du også lave nogle til ham?
25 på hvert træ.
Det er mange.
Kan du det?
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Læsefidusen er med til at læse mange bøger.
Alle bøgerne handler om nogen: Alfons Åberg, Peddersen og mange flere.
Læsefidusen hører også mange eventyr: Tornerose, De tre Bukke Bruse og
mange flere.
Læsefidusen vil lave to træer.
Et bog•person•træ og et eventyr•titel•træ.
Vil du hjælpe ham?

Om meget lang tid er det jul.
Læsefidusen vil være i god tid.
Derfor vil Læsefidusen lave et jule•træ, hvor alle ord•bladene begynder med
jul•.
Læsefidusen grubler: jule•gave og jule•pakke og jule•gave og …
Det er godt nok længe siden, at det var jul.
Læsefidusen kan kun huske de vigtigste jule•ord.
Kan du hjælpe ham?

Læsefidusen har opdaget, at nogle ord kan betyde flere ting.
Han vil gerne lave et træ med den slags ord, men de er svære at finde.
Han kender selv: hane (vand•hane og hr. høne), øre (et øre til at høre med og
en mønt)
Hvis nu alle børn i hele klassen hjælper.
Eller kan du selv?
Læsefidusen vil have mindst 10 ord.
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Læsefidusen har læst “Hvorfor regner det?”
Nu vil han lave et vejrtræ, hvor der skal stå vejr•ord på alle ord•bladene.
Sådan nogle som kuling, hagl og skyet – der er godt nok mange svære vejr•ord.
Læsefidusen går lige hjem for at se tv•vejret.
Der kan han nok høre mange vejr•ord.
Han bliver overrasket, når han kommer tilbage,
hvis du har lavet en hel masse ord•blade med vejr•ord.

I nat kunne Læsefidusen ikke sove.
Til sidst stod han op for at spise en banan.
Da han kiggede ud i mørket, fik han øje på alle stjernerne ude i universet.
Derfor vil han lave et univers•træ i dag med ene ord fra universet.
Du må godt være med til at lave ord•blade til træet, for det er et svært træ.

Her skal være to nye ord•træer.
Et hvad•kan•jeg•gøre•med•mine•ben•træ med ord som hoppe, slendre, traske og
mange andre.
Og et hvad•kan•jeg•gøre•med•mine•hænder•træ med ord som klippe, strikke,
hækle og mange andre.
Læsefidusen grubler: ”Kan jeg finde ord nok til de to træer.”
Vil du være rar og hjælpe Læsefidusen?
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Læsefidusen har en masse mad•ord liggende.
Han vil lave et madtræ med ost og pølse og ….
Det skal være det træ i skoven, der har flest ordblade.
Lige ved siden af skal der være et drikketræ med ord som cola og sødmælk
og … Vil du være med til at lave ord til de to træer?

Læsefidusen har lige haft besøg af sin onkel.
Læsefidusen har lavet et onkel•ord•blad.
Det skal hænge på et familie•træ sammen med et lille•søster-ord•blad.
Vil du også lave nogle ord•blade til familie•træet?

Læsefidusen har opdaget, at det hedder en stol og et bord.
En og et – et og en – det er sjovt.
Læsefidusen vil lave to nye ord•træer.
Et træ, hvor man skal sætte ’en’ foran alle ordene: en stol, en bil, en bus –
Der skal laves mange ord•blade til det træ.
Et træ, hvor man skal sætte ’et’ foran alle ordene: et ord, et træ, et hus.
Hvis du vil hjælpe Læsefidusen, kan han få rigtig mange ord•blade på træerne.
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Da Læsefidusen lavede pita•brød og gulerods•salat,
brugte han køkken•redskaber.
I dag vil Læsefidusen lave et køkken•redskabs•træ.
Der skal være ord•blade med gryde, pande, gaffel, piske•ris.
Læsefidusen grubler: ”Hvad var det nu, han brugte.”
Kan du huske det?
Kender du også flere ord på køkken•redskaber?

I dag vil Læsefidusen lave et Cirkeline•træ med ord fra bogen om Cirkeline.
Hvis du kan huske historien om Cirkeline, kan du måske hjælpe Læsefidusen.

Læsefidusen vil lave et mor•træ og et far•træ med ord fra forskellige sprog.
Far hedder aabbe på somalisk og otac på bosnisk.
Mor hedder anne på tyrkisk og hooyo på somalisk.
Hvis I hjælper hinanden i klassen, kan I måske få mange ord på træerne.
Prøv og spørg jeres lærer om ordene på tysk og engelsk.

Den gang Læsefidusen lavede et skib,
brugte han værktøj.
Nu vil han lave et værktøjs•træ.
Der skal stå hammer og sav på ord•bladene.
Læsefidusen grubler: Hvad var det nu de andre værktøjs•ting hed?”
Han kan ikke huske det, for han brugte dem ikke.
Kan du huske ordene?
Eller kender du en, der er god til værktøjs•ord?
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Læsefidusen elsker eventyr.
Nu vil han lave et eventyr•træ.
Der skal være et prinsesse•blad og et fe•blad.
Kender du andre eventyr•figurer,
som Læsefidusen kan bruge til sine ord•blade?

Bogstav•træerne er nu gode.
Læsefidusen vil lave et a•træ og b•træ.
Hvilket træ får mon flest ord•blade?
Vil du ikke godt være rar og hjælpe Læsefidusen?

Nu har Læsefidusens lille•søster igen lavet rod i ord•skoven.
Hun har leget med ord•bladene i legetøjs•træet.
Legetøjs•bladene er blevet blandet med ord•bladene fra pige•navne•træet.
Læsefidusen er løbet hjem for at skælde sin lille•søster ud.
Han var meget sur.
Han så slet ikke, at lille•søster havde gemt sig bag ved legetøjs•træet.
Vil du ikke godt hjælpe Læsefidusens lille•søster?
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Læsefidusen kan godt lide musik.
Han vil gerne have et musik•instrument•træ.
Der skal være ord•blade med trompet, tromme.
Læsefidusen grubler og grubler.
Han kan vist ikke huske flere.
Øv, kun to ord•blade!
Kender du ikke nogen musik•instrumenter?
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