Guide til dialogisk læsning

Hotel Boris

udarbejdet af Lotte Salling

Om bogen:

Bjørnen Boris vender hjem fra en ferie sydpå.
Han glæder sig til at slappe af, for han har været
på ferie med fire gæs, der er helt utålelige. Desværre er hans hus blevet lavet om til hotel, mens
han har været væk. Og hvis han syntes, at gæssene var irriterende selskab, så er det intet imod
de gæster, der nu bor på hotellet!
En skøn, charmerende og sjov billedbog om at
have temperament ... og være tålmodig. Sådan
da ...

Skrevet og illustreret af Ryan T. Higgins

Leg med sproget og hør det vokse!

Når vi følger barnets nysgerrighed under læsningen, peger og taler om ord og indhold, stiller spørgsmål,
taler om tegninger osv., øges motivation og opmærksomhed, så ordene og historien huskes bedre.

Generelt under læsningen

Tal og relatér. Spørg til og forklar hvad ord og udtryk betyder. Relatér til barnets eget liv og egne oplevel-

ser og følelser, så emnet bliver aktuelt og meningsfuldt. Mange ord kan desuden forklares lettere med
antonymer og synonymer, altså ord der betyder det modsatte af eller det samme som det valgte ord.
Husk at give barnet god tid til at tænke og forsøge sig med et svar.

Peg på tegningerne. Spørg til farver, figurer og detaljer, og til hvad der sker på de forskellige tegninger.
Start allerede ved forsiden, spørg hvad barnet ser og tal om hvad barnet tror (eller husker), at der sker i
bogen.

Peg på teksten, vis barnet sjove ord, peg på læseretningen og leg med bogstavlyde. Jo tidligere vi retter

fokus på skriftsproget og lader barnet “legeskrive” eller “læse” for os, jo før går barnet selv i gang med
læsning og skrivning.

Giv liv til sproget. Leg med lyde, stemmeskift og sjove ord og remser, så barnet får lyst til at afprøve og
gentage.

Prøv ord af – med krop og sanser. Vis hvordan man ser ud, når man er træt, gnaven, brummer vredt,
forlanger at tale med direktøren, viser dyrene ud af døren osv. Mal og tegn til ord og emner eller brug
andre kreative aktiviteter i relation til bogens ord.
Jo flere sanser der kobles på nye ord, jo bedre huskes de.

Ekstra
carlsensekstra.dk

Idéer til ord og udtryk, som I kan tale om under læsningen
Mod sin vilje. Hvad er det at gøre noget mod sin vilje? Hvad gør Boris, som han ikke har lyst til? Har du
selv prøvet at gøre noget mod din vilje?

Trække sydpå. Hvad betyder det? Hvorfor trækker fugle sydpå hver vinter? Hvad gør de, når det er forår?
Vinterhi. Hvordan gør et dyr, der går i vinterhi? Hvornår kommer de ud igen? Kunne du selv tænke dig
at gå i hi nogle gange?

Drikkepenge. Hvad gør man, hvis man giver drikkepenge? Hvorfor gør man det? Har du set nogen give
drikkepenge?

Hotel / Direktør / Personale. Hvad er et hotel? Hvad laver direktør, piccolo, kok og andet personale på
et hotel? Hvad ville du helst selv være?

Blive afbrudt. Hvad gør man når man afbryder? Hvad kan man fx afbryde. Hvad har du selv prøvet at
blive afbrudt i? (en god leg / en snak / din nattesøvn / spisning osv.)

Katastrofe. Hvad er en katastrofe? Hvad for en katastrofe er der sket hos Boris? Har du hørt om små
eller store katastrofer, eller selv oplevet en?

Få styr på. Hvad gør man, når man får styr på en situation? Kender du nogen, der er gode til at få styr
på tingene? Hvad er du selv god til at få styr på?

Styre sig. Hvad er det at styre sig / ikke kunne styre sig? Hvornår har du selv svært ved at styre dig?
Kender du nogen, der er gode eller dårlige til at styre sig?

For en stund. Hvor længe er det? Tal om andre ord/udtryk der betyder det samme.

Forslag til motoriske aktiviteter
•

Leg at I trækker sydpå og spiller bold, leger
i sandet, bader osv. Flyv rundt, land et nyt
dejligt sted, tal om hvad børnene husker fra
sommerferien.

•

Lav også en hule og kravl i hi. (indenfor af
møbler og tæpper el. udenfor af grene)

•

Leg store elefanter, elge, pindsvin osv, der
tramper rundt over det hele og roder

•

Prøv at rydde op, fej gulv, red seng mm, som
Boris må gøre efter dyrene.

•

Find små bløde puder eller lign. at lave
pudekamp med.

•

Leg at I laver et hotel, aftal hvem der skal
være direktør, piccolo, personale, tjener osv
og tal om hvad man så skal gøre.

•

Lån et slips og prøv at binde slips ligesom
musene.

Syng om Boris
(Melodi: Rapanden Rasmus)
Boris får pluds’lig besøg i sit hus:
pungrotter, pindsvin og tre frække mus.
Selv når han smider dem ud af sin dør,
banker de bare på døren, som før:

“Bank bank” (Børnene banker i bordet eller i gulvet)

Læs mere om Boris
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