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Hej på Er!
Här kommer lite tips och frågeställningar som gör att sagan utvecklas.
Men ha framför allt en skön och trevlig sagostund med ditt barn.
Följ med fingret under texten när ni läser för barnet, för att tydliggöra läsriktningen.
När ni läst sagan några gånger låt barnet själv fylla i rimorden, hitta på nya rimord.
Låt barnet återberätta sagan med egna ord, utveckla sagan! Vad hände sedan?
Häxan (ISBN 978-91-85515-47-9)
Om du kunde trolla!
Vad skulle du vilja trolla bort? Vad skulle du vilja trolla fram?
Irma trollade Nellan till färgerna blå, röd, grön, lila och gul. Kan du hitta fler färger
i denna bok?
Har du plockat bär?
När, var och hur plockar man bär?
Vad finns det för bär att plocka i Sverige?
Rymningen (ISBN 978-91-85515-45-5)
När du såg omslaget på boken för första gången, vad trodde du sagan skulle handla om då?
Tänk om Irma och Nellan inte hittat hem. Vad hade hänt då?
Att gå vilse vad är det? Vad skulle du göra om du gick vilse?
Tord (ISBN 978-91-85515-46-2)
Vilka djur finns i sagan Tord? Om vi räknar dem, hur många djur blir det då?
Hur många kor har Tord? Vad heter korna i sagan?
Hur många fönster ser du på huset i sagan?
Tänk om huset har tre fönster på baksidan som man inte ser. Hur många fönster har då huset
sammanlagt?
En liten lek som övar begreppen för lägesorden: Stå i sängen, kryp under sängen, hoppa på ett
ben vid sidan av sängen, hoppa jämfota framför sängen, stå på ett ben bakom sängen, flyg inte
över sängen, nej, nej, ligg i sängen, ligg under täcket, blunda, räkna flygande kor! Kan
varieras i det oändliga.
Sagan kommer förhoppningsvis att bli till många nya sagor där fantasi, språk och de inre
bilderna utvecklas.
Hälsning från Laila Westermark
Får kopieras

