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PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET
”HVAD ER DET DOG, DER PIBER”

Fortællingens tekst kopieres over på ét ark, gerne hvidt karton.
Fortællearket rummer således hele fortællingens tekst og
kan anvendes ved forberedelsen af fortællesituationen, samtidig
med at fortælleren kan have det liggende som en slags "sufflørkasse" i fortællesituationen.

Fokus-ord
Fokus-ord er ord, der skal ”kæles” særligt for i det pædagogiske arbejde med eventyret, målet er, at eleverne tilegner sig en
dybere forståelse af fokus-ordene.

Eventyrets fokus-ord er klukkede, løsrive sig, undrede sig, Mikkel ræv, have rede på, pibe/piber/peb, skarpere, lab, åd, lanse:
• Klukkede: Tal om, hvad man kalder forskellige dyrs lyde.
Hanen galer, hønen klukker, duen kurrer, anden rapper,
kalkunen pludrer osv.
• Pibe: Et homonym. At pibe – en pibe
• Løsrive sig: Sammensat ord, ”rive sig løs”
• Have rede på: Et gammelt udtryk for ”finde ud af”
• Åd: Kan sammenholdes med ”spise”. Den korte forklaring
er, at dyr æder, og mennesker spiser. Når ”æde” bruges i
tilknytning til mennesker, betyder det, at det pågældende
menneske spiser meget eller spiser mindre pænt.
• Skarpere: Kan bruges som udgangspunkt for en samtale
om tillægsordenes bøjninger.
• Lab og lanse: Skal konkretiseres, så betydningen bliver
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klar. Lab kan evt. bruges som udgangspunkt for en samtale
om forskellige udtryk for dyrs lemmer, fx lab, pote, hov,
klov osv.
• Mikkel ræv: En fast vending.

Figurer til bordteater
Mariehøne, høne, høg, ræv, ulv, bjørn, drage, ridder – alle figurerne kan fås i Ostheimer træfigurer, som bl.a. forhandles af
Askeladen, Gl. Munkegade, Århus C, tlf. 8619 1022.

Kopiark
Illustrationer til figurerne kan downloades og kopieres i forskellige størrelser alt efter, hvad de skal anvendes til.
Illustrationerne kan fx anvendes til:
• Fortællefigurer: Figurerne kopieres i ønsket størrelse,
farvelægges, limes på tyndt pap, klippes ud. Figurerne kan
under fortællingen lægges på bordet, som eleverne sidder
rundt om, placeres på tavlen vha. lærertyggegummi, hvis
der fortælles for hele klassen. Fortællefigurerne kan også
laves som stangfigurer, som fx fordeles mellem forskellige
elever, som så repræsenterer den figur, de har. Der kan laves
replikker ud fra teksten, så stykket kan opføres som et lille
teaterstykke.
• Vendespil: Illustrationerne er på det ene hold brikker, og
teksten på det andet.
• Billedbogsillustrationer: Figurerne sættes sammen med
relevante tekstafsnit. Teksten kan fx klippes op i 9-10 afsnit.
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Hvert afsnit illustreres med de figurer, der indgår i teksten.
Der kan på den måde laves en billedbog på 9-10 sider. Billedbogen kan laves som kæmpebog med tilhørende bog, teksten
kan evt. læseteknisk bearbejdes og bogen kan anvendes som
fælles læsebog.

Beslægtede eventyr
Der kan vælges andre eventyr, sagn eller myter, som omhandler
drager og riddere, fx ”Sankt Georg og dragen”, der findes i Et
eventyrligt materiale 2, (Jette Løntoft, Special-pædagogisk forlag, 2003)

Forskellige værkstedsopgaver
Spilværksted
• Vendespil med eventyrets figurer – illustrationer/tekst
• Vendespil med dyrelyde (klukke/gale/rappe/pludre …)
– illustrationer/tekst
• Vendespil med forskellige måder at bevæge sig på høgen/
flyvende, ræven/løbende, ulven/farende, bjørnen/luntende,
dragen/susende, ridderen/ridende – andre, fx haren/hoppende,
slangen/krybende – illustrationer/tekst

Sprogværksted
• Ordtræ (Læsefidusens ordskov) med insekter: mariehøne,
bladlus …
• Ordtræ med bevægelsesverber: lunte, humpe, hinke, gå,
løbe …
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• Ordtræ med forskellige tillægsord, som er bøjet i 1., 2.
og 3. grad, fx skarp, skarpere, skarpest.
• Ordsprog/faste vendinger om ræven: Mikkel ræv, en ræv
bag øret, snu som en ræv, at sætte ræven til at vogte gæs,
de er sure, sagde ræven om rønnebærrene.
• Ordsprog/faste vendinger om bjørnen: stærk som en bjørn,
en bjørnetjeneste.
• ’Hvad hedder mariehøne på elevernes forskellige modersmål’, lav evt. en plakat med en flot stor mariehøne og alle
modersmålsordene rundt omkring: Cayayaan yar/ caasha
qurunta (somali), em ali (arabisk – det betyder oversat Alis
mor), u_ur böce_i/ hanımböce_i (tyrkisk), bubamara
(bosnisk). Tal evt. også med eleverne/elevernes forældre om,
hvorvidt der knytter sig bestemte myter til mariehønen i
deres hjemlande; fortæl om, hvordan vi i Danmark siger:
”Marie, Marie, Marolle, flyv op til Vorherre, og bed om
godt vejr i morgen.” Tyrkiske børn beder mariehønen vise,
i hvilken retning barnet engang skal finde sin kæreste.

Tegneværksted
• Eleverne kan lave deres egne fortællefigurer til eventyret
(farvelægge, klistre på pap, klippe ud).
• Eleverne kan farvelægge deres egne billedbøger med
eventyret.
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Quiz
1.

Kan en høg flyve?

2.

Er en ræv lilla, grøn eller orange?

3.

Hvad havde mariehønen spist?

4.

Hvilket af de dyr, der nævnes i eventyret, er mindst?

5.

Åd ulven mariehønen?

6.

Hvilket dyr er ikke med i eventyret: bjørnen,
løven eller ulven?

7.

Vis hvad det betyder at have munden åben ”på vid gab”.

8.

Hvilken farve har græs?

9.

Hvad betyder det, at ridderen var tapper?

10.

Hvorfor peb mariehønen?

11.

Hvilke våben har en ridder?

12.

Hvor mange dyr er der med i eventyret?
(husk bladlus og hest)

13.

Hedder det [en høne] eller [et høne]?

14.

Hvilke af eventyrets dyr kan flyve?

15.

Hvilke farver har en mariehøne?

16.

Hvad sagde hønen?

17.

Hvor er din mave?

18.

Hvem var det, der kom luntende?

19.

Hvad betyder det, at sværdet var blankt?

20.

Hvor ramte ridderens lanse dragen?

21.

Hvem åd mariehønen?

22.

Nævn fire insekter.

23.

Hvilket af eventyrets dyr findes ikke i virkeligheden?

24.

Hvilken sans lytter man med?
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