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Min første historie
Fem idéer til at genfortælle fiktive historier
Alder: 3-5 * Til 2-4 børn

Tip

Du kan også bruge Min første historie
sættet til at genfortælle faglitterære
tekster. Bed børnene om at bygge
1-3 detaljer vedrørende teksten.
Baggrundskortene er velegnede
til emner som f.eks. vejret, dyr
og levesteder.

Laeringsomr o
ader
* Kognitiv u
dvik

ling
– genkald
i rækkeføelgbeegivenheder og sætte
dem
* Sproglig u
dv
– bruge beskrivikenling
genfortællin de sprog under
g
* Kreativ ud
vikling
– tilpasse histo
rier til andre
kontekster

5 idéer:
Idéerne herunder går på historien om de
tre Bukke Bruse, men man kan vælge en
hvilken som helst historie!

deres slutning adskiller sig fra originalen,
og hvordan det påvirker figurerne.

* Få børnene til at bygge ét scenarie fra

Bed derefter børnene om at beskrive og
bygge, hvad der sker i midten. Du kan
gentage dette og f.eks. udelade starten
eller slutningen i stedet for midten.

historien, som de synes er vigtigst eller
mest interessant og få dem til at forklare
hvorfor. Du kan evt. bede børnene om at
bygge scenariet igen fra en anden figurs
perspektiv, f.eks. skurkens.

* Hjælp børnene med at genfortælle hele
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historien ved at bygge starten, midten
og slutningen. Lad børnene genfortælle
historien, når byggeriet er overstået. Du
kan evt. skrive deres historie ned, læse den
op for dem og spørge, om der er noget,
de vil tilføje.

* Lad børnene bygge en alternativ slutning

på historien. Lad dem forklare, hvordan

* Byg selv en start og en slut scene.

* Bed børnene om at bygge en scene

fra historien. Skift derefter baggrunden
til kortet med det ydre rum. Lad børnene
tilpasse deres byggeri til de nye omgivelser.
Spørg børnene om, hvordan dette påvirker
figurerne og historien. Du kan gentage
dette ved at vælge forskellige baggrunde.

