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           Vejledning

Til hver side i denne bog er der forslag til 
spørgsmål og aktiviteter, så bogen kan bru-
ges til dialogisk læsning. Spørgsmålene er 

bagerst i bogen. 
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Store dage for små børn

Denne bog er til alle de børn

Som jeg har lært at kende

Og til alle de børn jeg ikke har set

Og til børnene ved verdens ende

Og til mine kære børnebørn

Ja til hver en dreng og pige

Jeg håber I får læst den højt

For jeg har noget at sige
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Cykel

Jeg er glad for min nye cykel

Jeg fik den af morfar i går

Men det er svært at holde balancen

For jeg helt op til himlen når

Min far han løber og holder

I et kosteskaft han har sat på

Så hvis han skal på arbejde

Må jeg bare lade cyklen stå
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Halsbetændelse

I går lå jeg i sengen

Min hals den gjorde ondt

Jeg fik te med honning

For det sku’ være så sundt

Nu ligger jeg og keder mig

Hvad skal jeg finde på?

Jeg vil så gerne op igen

Og lege – hvis jeg må
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Hul på knæet

I går slog jeg hul på mit ene knæ

Jeg faldt over BRIO-toget

Jeg græd og råbte på min mor

Hun måtte da gøre noget

Hun vaskede såret med lidt vand

Hun er så god når hun trøster

Jeg fik en stor vaniljeis

Det samme gjorde min søster
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Sovedyr

Mit sovedyr det er en bjørn

En blød og dejlig ven

Når jeg gi’r et lille knus

Så får jeg et igen

For vi har en hemmelighed

Som den hvisker i mit øre

Men den gør det blidt og stille

Så ingen kan den høre
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Lillebror

Min lillebror er kommet

En ganske lille dreng

Mor fik ham i nat

Mens jeg sov i min seng

Jeg håber bare han bli’r glad

For bamsen jeg vil gi’

Ellers må han fortælle mig

Hvad han godt kan li’
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Barnedåb

I kirken holdes barnedåb

Et lille barn skal døbes

For alle børn skal ha’ et navn

I kjoler kan de svøbes

Din gudmor bærer dig så flot

Til præsten vil hun sige

Dit navn skal være Viktoria

Du er en lille pige




