Tag en snak med børnene
Her taler I med børnene om, hvad de ved om riddere, skønjomfruer osv. Det gør I som det første i forløbet.
Det er vigtigt, at I voksne inden snakken har læst om riddere, så I har en viden om emnet. Her er et par
gode bøger om Riddere:
·
·
·
·

Alt om borge: https://www.skivebibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A29607753
Riddere og borge: https://www.skivebibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A24759040
Borgen: https://www.skivebibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A26588561
En borg: https://www.skivebibliotek.dk/ting/object/870970-basis%3A26667194

Det er spændende at få et indblik i børneperspektivet og opleve, hvordan børnene ser en ridder og en
skønjomfru. En af sidegevinsterne i sådan et forløb er, at I kommer til at snakke om det at være den gode
ridder, altså at være god ved hinanden og det at være en god ven. Børnene får en viden om, hvordan man
levede i middelalderen, hvad man spiste, hvordan man boede og toilettet er jo altid vældigt sjovt at snakke
om for børn i børnehavealderen! Mange af de ting I snakker om, vil børnene opleve blive til virkelighed på
Spøttrup Borg.

Ideer til snakken - emner og fokusord
Ridder: Hvad er en ridder? Hvor tror I ridderen bor? Hvilket tøj har en ridder på? Har han våben og hvilke
våben tror I han har? Hvordan mon man bliver en ridder?
God eller ond: Tror I at en ridder er sød? Hvordan kan man være en god ridder? Er han en god ven?
Hvornår er man en dum ven? Tror I nogle af ridderne var onde? Hvordan ved man de er onde?
Skønjomfru: Hvad er en skønjomfru? Ligner hun en prinsesse? Hvor tror I hun bor? Hvilket tøj har hun på?
Har hun mon noget på hovedet?
Smuk eller grim: Tror I hun har smukt tøj på? Hvordan ser smuk ud? Eller tror I hun har grimt tøj på? Må
man sige til andre, at noget er grimt? Hvad kan der ske, hvis man siger at noget er grimt?
Ægte: Hvad er at være ægte? Er det noget med at være rigtig eller forkert? Kan man kalde det sandt eller
falsk? Hvordan ved I om en ridder er ægte? Eller om en skønjomfru er ægte?

Har I lyst til mere snak? Her er lidt rimeord
Det er vigtigt at rime. Det er godt for børnenes sproglige udvikling, samtidig er det sjovt.
Hvad rimer på:
-

Ridder – Gnidder, fnidder, Kvidder, Sidder
Borg – Dronningborg, Ålborg, Amalienborg, Hylleborg
Skønjomfru – Bagerjomfru, smørrebrødsjomfru, gammeljomfru
Drage – krage, brage, farve, larve

