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Digt og råb

Supplerende aktivitet til fortællingen om
Den Snu Snog, der var skrupsulten

Skriv et råb eller digt en lille sang

Læs om Den snu Snog, der 
var skrupsulten og 6 andre 
fortællinger i bogen 
”Så leger vi lige..”

Materialer
Bøger med rim og remser til inspiration
Sangbøger
Papir og blyant

Skriv et råb og fremfør det
• Et råb kan fx. bruges til at give anerkendelse eller at heppe på et hold.

• At råbe i kor skaber en god stemning.

• Giv eksempler på råb, I kan huske. Hvorfor er de lette at huske? Er de sjove? Rimer de? 

• Gå i grupper og udtænk et råb.  Tænk over hvad I skriver og lad være med at nedgøre andre!

• Øv jer lidt og fremfør råbene for hinanden. 

Fakta - sange, rim og remser
At rime er en leg med ord. 

Rim og remser bruges ikke kun til sjove vers for børn.
Reklamer med slogans, der har sproglig rytme eller 
rimer ses overalt. Når noget rimer, har man tit lettere 
ved at huske det.

Man kan skrive ting i sange og digte, som mange ikke 
kan få sig selv til at sige, når man taler sammen. 
Det kan fx. være om glæden ved noget eller om 
kærlighed, som rigtig mange sange jo handler om. 
Når vi synger teksten sammen, får vi sagt det 
alligevel.

Viffe, vaffe, vuffe

- mer af samme skuffe!

Hvem var det, der vandt i dag?

Det var dem fra Brabrand a’!

Skriv en sang
• Prøv at digte en lille sang.

• Vælg en melodi til jeres sang, som de fleste kender og kan synge. 

• Hvad skal sangen indeholde?

• Følg sangens rytme, når I digter versene.

• Læg mærke til, hvilke linjer i melodien, der rimer. Prøv at rime på samme måde i jeres tekst.

• Øv jer på sangen og syng den ved passende lejligheder, når I er sammen.

• Måske kan I skrive flere vers til sangen i løbet af året.

Bra siger braVo siger vosiger bra, siger vosiger BRAVO!

Melodi: Jeg ved en lærkerede

Vi har en dejlig bygger

i byen, hvor vi bor.

Her allesammen hygger

og leger sjovt med ord.
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