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Fantasifulde fortællinger og alfabetets lyde

Bogen gennemgår de 24 af alfabetets bogstaver, som har en 

selvstændig lyd (c, q, w, x, og z er derfor udeladte). 

På alle venstresider bliver et bogstav præsenteret sammen 

med et foto, der relaterer sig til fortællingen på højresiden. 

Og under foto og fortælling er der indsat seks små illustra-

tioner, som repræsenterer ting eller fi gurer, der nævnes i 

fortællingen. 

Til hver fortælling kan den voksne og barnet sammen tale om 

bogstavets navn, form og lyd. Barnet kan lede eft er bogsta-

vets form i ordene nederst på siden. ’Hvilke ord starter med 

bogstavet, og i hvilke ord gemmer det sig mellem de øvrige 

bogstaver i ordet?’ Lyt også eft er, om I kan høre bogstavlyden, 

når I smager på ordene (siger dem langsomt, så alle ordets 

lyde høres tydeligt). Læs dereft er fortællingen højt for barnet. 

Første gang kan barnet måske lytte eft er, hvornår en af de il-

lustrerede ting nævnes og anden gang kan det give signal, når 

bogstavlyden høres. 

Pas på! Selvom du ved at cykel starter med et c, så er den 

første lyd en s-lyd, og den lyd det yngre barn vil nævne. 

Eft er læsningen kan I sammen digte videre på fortællingen, fx 

med udgangspunkt i det afsluttende spørgsmål. Endelig gem-

mer fortællingerne på mange sære ord og udtryk, som er en 

kilde til gode samtaler, der udvikler barnets ordforråd. – hvad 

er fx en tulipan eller en møller?

Denne måde at læse bøger kendes som dialogisk oplæsning, 

og dialogen mellem barnet og den voksne om fortællingen, 

ordene og lydene, er kendt for at bidrage mere til barnets 

sprogforståelse end traditionel oplæsning gør. Dialogisk 

oplæsning kan også gennemføres med en lille gruppe af børn, 

hvor børnene desuden har mulighed for, at gå i dialog med 

hinanden foruden med den voksne.

God fornøjelse

Læs og lyt til  
bogens historier ved 
at scanne QR-koderne.
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Anders og Anna

Anders og Anna var kærester. En dag havde Anna 
inviteret Anders ud. Først skulle de på café, og 
senere skulle de ud at danse. Anna kom først til 
caféen og bestilte en kop kaff e. Da Anders kom, 
havde han en stor buket tulipaner i favnen, som 
han gav til Anna. Hun fi k også en lille æske. Det 
lignede en æske med en ring i. Anna blev så glad, 
at hun gav Anders et stort kys. Hun kunne næsten 
ikke vente med at åbne æsken.

Hvad skete der, da Anna åbnede for æsken?

tulipan ringcafe danser kaffe kys

a
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Bolette og uhyret

En pige, der hed Bolette, ville en tur til et bjerg og sove i 
telt. Hun besteg bjerget, og da hun var kommet næsten 
op til toppen, slog hun sit telt op på en bjergskråning. 
Her tændte hun et bål og begyndte at stege en lækker 
bøf. Pludselig kom der et uhyre og sagde - Buuuuuuh! 
Bolette vinkede og sagde – Hej uhyre, kom og vær 
med. Så stak hun sin store stegegaff el i bøff en for at 
tjekke, om den var færdig. Da gafl en ramte bøff en, fl ød 
der blod ud af den, og uhyret blev så forskrækket, at det 
besvimede. Bolette skyndte sig at ringe på sin mobil, og 
kort tid eft er kom en ambulance og hentede uhyret.

Hvad skete der videre med uhyret og Bolette?

bøf uhyrebjerg telt bål ambulance

b
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Dinosauren

I et lille kongerige boede en konge og en dronning. En 
dag forsvandt kongen. Dronningen undrede sig, hvor var 
kongen blevet af? Pludselig fl øj en due til hendes vindue 
med et brev. I brevet stod denne meddelelse: Hej dron-
ning. Jeg har kidnappet kongen. Han er sat i mit fængsel 
og foran vogter min dinosaurus Rex. Giv mig en stor 
diamant, og du skal få kongen tilbage. Hilsen Den Durk-
drevne Dame. Straks tilkaldte dronningen sin bedste rid-
der. – Ridder Duelig, kommanderede hun, befri kongen 
inden dagen er omme. Ridder Duelig drog af sted. Med 
sig bragte han en dåse med dinosaurusmad. 

Hvordan befriede Ridder Duelig kongen?  

diamant ridderdronning due dinosaurus dåse

d
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