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Introduktion til 

Historier med verber

formålet med Historiekort (Story cards) er at udvikle børns forståelse af grundlæggende sproglige begreber og 

at støtte udviklingen af talesproget.

Historiekort indeholder fire historier, som hver har en kær hovedperson i form af et dyr. frøen rana, flodhesten 

pongo, fåret erik og strudsen oz. figurerne indgår i materialet som fingerdukker i filt.

kortene kan bruges sammen med andre aktiviteter i taleundervisningen, som således kan være med til at støtte 

indlæringen og automatiseringen af det indlærte stof hos barnet. Bag på hvert kort er der en kopieringsfri streg-

tegning af kortets motiv – til farvelægning og yderligere fastholdelse af de pågældende ord.

Denne æske indeholder verber (udsagnsord):

 1. Den sultne frø sidde, se, hoppe, svømme, falde, kravle, være

 2. Mudder over det hele elske, stinke, sige, lugte, gå, vaske, skubbe, trække, lide

 3.  Erik synger hele natten elske, komme, synge, kigge, finde, holde, begynde, lede, sove

 4.  Hip Hip Hurra løbe, gå, stå, spise, drikke, spille, komme, vinde, sparke 

Hvert verbum (udsagnsord) repeteres flere gange i forskellige situationer i historien for at støtte barnets forstå-

else af ordets betydning. fingerdukkerne af filt forestiller som nævnt hovedpersonen fra hver historie, - de kan 

bruges til små lege, som illustrerer de forskellige verber (udsagnsord).

i og med barnets sprogforståelse bliver bedre, kan man opmuntre barnet til selv at bruge verberne (udsagnsor-

dene). Barnet vil også kunne udvide sit tidlige ordforråd til at omfatte situationer, som ligger uden for dets egen 

verden. på den måde kan barnet opmuntres til at lære at anvende mere avancerede udtryk. kortene kan også 

bruges til at udvikle forståelse af pronominer, præpositioner og simple adjektiver – sideløbende med verberne – 

ligesom man kan bruge kortene til barnets egen genfortælling af historien (træne sekvenser).

Fremgangsmåde og indfaldsvinkler
Forberedelse af begreberne

det er en god idé at præsentere et verbum (udsagnsord) ad gangen for barnet. Man kan fx anvende »color cards« 

(Special-pædagogisk forlag) og andre materialer (billeder i bøger, pædagogiske spil osv.) til at illustrere ordene i 

forskellige situationer.

Opbygge sprogforståelsen

Ved at gentage betydningen af de enkelte verber (udsagnsord) i historien opmuntres barnet til at lære ordenes 

betydning. Man skal sikre sig, at barnet har forstået deres betydning, før man går videre til næste sæt kort.

Styrke barnets færdigheder i opmærksomhed og lytning

Med de fængslende historier, som gerne skulle appellere til de fleste børn, er det håbet at styrke barnets fær-

dighed i at være opmærksom og i at lytte. de mere dygtige børn kan prøve at fortælle historierne selv, når de er 

blevet fortrolige med dem.
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Udvide det ekspressive sprog

Når barnets sprogforståelse øges, og begreberne er dannet hos barnet, kan man op-

muntre barnet til selv at bruge ordene i andre sammenhænge. det er her fingerduk-

kerne kan være et godt redskab. fingerdukkerne kan placeres i mange forskellige posi-

tioner, sådan at verberne opleves i nye situationer for dermed at generalisere begrebet. 

Udvide ordforrådet

Barnets ordforråd kan blive udvidet, fordi man bruger dyr, og fordi nogle af miljøerne er »eksotiske«.

Opmuntre til brug af særlige strukturer i sproget

Hvis barnet har brug for at lære grammatiske strukturer, kan det hjælpe barnet at bruge fortællingernes formu-

leringer som model.

Lære sekvens

Historiekort (Story cards) kan også bruges til at arbejde med sekvensen i historien. Til at begynde med kan man 

nøjes med en mindre del af historien for bagefter at bygge den mere og mere ud, svarende til barnets færdighe-

der.

HIstorIE 1: 

Den sultne frø

 1. rana sidder på et åkandeblad. Hun er sulten. Hun ser på de saftige fluer på den anden side af floden.

 2. de andre frøer hopper i vandet og svømmer over floden for at komme hen til de store saftige fluer,

 3.  men rana er ikke særlig god til at hoppe og svømme. Når hun hopper,

 4. falder hun i vandet med et stort plask.

 5. Vandet er meget koldt, så hun kravler hurtigt op på et åkandeblad.

 6. en trist rana sidder på åkandebladet. Hun ser sine venner hoppe og svømme rundt omkring hende.

 7. Hun hopper igen – meget længere denne gang,

 8.  men hun falder stadig ned i det kolde vand.

 9.  da hun kravler op, ser hun en krokodille, der svømmer imod hende.

10.  Hun er så bange, at hun hopper og hopper fra det ene åkandeblad til det næste.

11.  derefter svømmer hun lige hen flodbredden, væk fra den sultne krokodille.

12.  Hun sidder på flodbredden, tæt på de saftige fluer. Hun er glad nu.

VErbEr
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HIstorIE 2: 

Mudder over det hele

 1. flodhesten pongo elsker mudder. Jo mere det stinker, jo bedre.

 2. »gå din vej, pongo,« siger rolo, pongos ven. »du lugter skrækkeligt.«

 3. »gå din vej, pongo,« siger zebraen Saba. »du lugter forfærdeligt«

 4. »gå din vej, pongo,« siger giraffen dot. »du lugter fælt.«

 5. »gå så, pongo, gå ned i vandet og vask dig ligesom de andre,« siger elefanten Mala.

 6. »Nej,« siger pongo. »Jeg elsker mudder, jo mere det stinker, jo bedre.«

 7. rolo skubber ham ned mod vandet. »Nej,« siger pongo.

 8. en af Malas venner skubber ham også. »Nej,« siger pongo.

 9. Så Malas ven trækker det ene ben med sin snabel, og aben Jed trækker det andet ben med sin hale.

10.  alle dyrene skubber og trækker pongo ned i vandet.

11. Mala og de andre elefanter vasker det stinkende mudder af pongo.

12.  alle dyrene kan lide pongo nu, for nu lugter han kun af flodhest.

HIstorE 3: 

Erik synger hele natten

 1. fåret erik elsker at synge.

 2. får fra nær og fjern kommer til engen. de elsker også at synge.

 3. fuglene elsker også at synge, så Bertie og hans venner synger med erik.

 4. grisene og køerne kommer til engen for at se på erik.

 5. Musen Zak kigger på erik. Sikke en forfærdelig larm.

 6.  Så Zak finder et musehul langt væk fra larmen.

 7. edderkopperne kigger på erik. Sikke en forfærdelig larm.

 8. Så de finder et fredeligt sted, langt væk fra erik.

 9. Sneglen Sam kigger også efter et fredeligt sted, væk fra larmen.

10. de andre får holder op med at synge og begynder at sove, men erik synger stadig.

11. grisene og køerne leder efter et sted at sove, langt væk fra erik.

12. Til sidst bliver erik træt, han stopper sangen og begynder at sove. Nu er der fred og ro.

VErbEr
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HIstorIE 4: 

Hip Hip Hurra

 1. Strudsen oz løber rundt

 2. løveungen og zebraen går. Musen går også. Men oz løber stadig.

 3.  Sædvanligvis står han kun stille, når han spiser,

 4. og når han drikker.

 5. dyrene spiller spil, og oz kommer først over målstregen i kapløbet.

 6.  Så løber han mod geparden charlie og vinder igen.

 7. Han spiller fodbold og løber forbi alle de andre.

 8. Så sparker han bolden af kokosnød ind i målet. igen og igen.

 9. i pausen spiser han appelsiner og bananer med holdet.

10. Sammen med holdet drikker han vand i søen.

11. Så spiller han fodbold igen. Han sparker bolden i målet. igen og igen.

12. oz står stille for at få sin medalje sammen med resten af holdet. Hip hip hurra.

VErbEr


