Sprogstimulering/
danskfaglige aktiviteter
Burhønens endeligt

Se, syng, lyt, læs

Se videoen mange gange.
Skriv www.youtube.com - i søgefeltet skriver du:
Burhønens endeligt – syng med.
Eller hør cd’en mange gange.
Lyt godt efter ordene.

Find ord

Sid nu med teksten og se om du kan finde ordene ræv
og høne
Vælg to farver:Sæt f.eks en grøn streg under ordet
ræv og en rød streg under ordet høne
Ental - flertal:
Skriv de 2 ord sådan
En høne
Hønen
En ræv
Ræven

Flertal

Hvad hedder det når der er flere?
skriv det nedenuden?

Beskriv hønen

Hvad fortæller sangen om hønen.
Beskriv den:
Lugtede ækelt
Skaldet
Ikke mange fjer
Såret krop
Bløder
Hul på højre arm
Feber
Svedig, varm

Beskriv ræven

Hvad fortæller sangen om ræven.
Beskriv den:
Sulten
Den kan lugte
Bider
Trækker af sted med hønen
Fortryder
Føler skyld
Følger efter

Leg rimleg

Sid med en bold 2 og 2 eller en hel gruppe.
Det barn, der sidder med bolden, siger: Bur - og
kaster bolden. Den, der griber bolden, skal så rime på
ordet og sige f.eks ”sur” eller ”lur.”
Vælg ord fra sangen og find selv på flere ord.
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Sprogstimulering/
danskfaglige aktiviteter
Burhønens endeligt

Bibliotek

Gå på biblioteket og find bøger om ræven og om hønen/høns.
Det kan både være billedbøger og fagbøger.
Læs og kig i bøgerne.
Prøv at stille nogle spørgsmål, som du gerne vil finde
svar på i bøgerne.

Interview

Når du har fundet svarene og ved lidt om ræven og
om høns, kan du lave et interview.
Ved du hvor meget plads en burhøne har?
Ved du hvor mange æg en høne lægger om dagen?
Ved du hvor ræven bor? o.s.v.
Man kan også stille spørgsmål om dyrevelfærd.
F.eks: Synes du en høne skal have plads?
Synes du en høne skal kunne gå ud i det fri?
Synes du en høne skal kunne lægge æg i en rede?

Skuespil

Leg ræv og høne
Lav selv replikker, så man fortæller sangen på sin egen
måde. I skal selv spille rollerne som ræv og høne.

2

Filosofi
Burhønens endeligt

Spørgsmål til
gruppediskussioner/filosofi

Kan en høne være sur?
Har den følelser?
Kan en ræv føle skyld?
Har den følelser?
Kan du være sur?
Kan du føle skyld?
Hvad gør du så?
Har en høne brug for plads?
Har en ræv?
Har du?
Har en høne brug for natur?
Har en ræv?
Har du ?
Kan en høne sige, hvad den har brug for på dyresprog?
Kan en ræv sige, hvad den har brug for på dyresprog?
Kan du sige, hvad du har brug for? Gør du det?
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Lege og andre aktiviteter
Burhønens endeligt

Dukketeater

Lav 2 dukker:
En ræv og en høne, som I tegner på et stykke pap.
Klip dem ud og lim dem på hver deres pind.
Nu kan I øve et lille dukketeaterstykke. I kan bruge et
bord, som teater.

Brætspil

”Burhønens mareridt” hedder spillet.
Materialer: ler/fimoler, et stort stykke pap, en 1-krone,
farver, blyanter, terning. Lidt tykt papir i A4-størrelse.
Først skal I lave brikker ud af fimoler eller ler.
Det skal være små høns.
Så skal I tegne en rute på et stort stykke pap.
Ruten er runde felter på størrelse med en 1.kr.
Starten er et stort bur, hvor hønsene skal være inde.
Man skal slå en sekser for at komme ud.
Slutfeltet er fri natur og grønt græs.
Lav 6 runde felter, som er grønne og derefter et rødt
felt som er en firkant - brug lineal..
Giv felterne numre.
Hvis I kan, tegner I en ræv inde i det røde felt.
Nu skal I lave kort, som man skal trække, hvis man
lander på et rødt felt.
Tag et tykt stykke A4-papir og del det op i 6 felter.
Klip felterne ud.
Så skal I finde på forhindringer, som hønen skal igennem for at komme ud i det fri.
Der kan også være hjælpekort, hvor ræven hjælper
hønen.
F.eks Hønen bliver forskrækket. Vent en omgang.
Ræven bider hønen. Gå 3 felter tilbage.
Ræven hjælper hønen videre. Ryk 5 felter frem.
Ræven undlader at bide hønen. Ryk 5 felter frem.
Ræven har opdaget hønen. Vent en omgang.
Hønen dejser om. Slå en 6-er for at vågne op
igen.
Lav rigtig mange kort.
Nu skal I skrive sætningerne på kortene.
NB! Denne opgave kunne laves i et samarbejde
mellem en ældre klasse og en klasse fra indskolingen,
så man sad i grupper med 2 fra hver klasse.
Spil nu spillet Burhønens mareridt.
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Lege og andre aktiviteter
Burhønens endeligt

Tæl og regn

Tæl og regn
Hvor stor er en ræv, hvor stor er en høne, hvor stor er
du?
Sammenlign højde og vægt.

Tegn og mal

Tegn en høne.
Tegn en ræv.
Lav et billede i fællesskab af en hønsegård.
Lav baggrunden sammen. Tegn dernæst høns, I kan
sætte på billedet og bevæge rundt i hønsegården.
Lav en ræv på samme måde.
Sæt små klatter ”tyggegummi” på ræv og høns.
Nu kan I lege med billedet.

Natur

Få viden om ræv og høns.
Først stillerI spørgsmål og så finder i svarene i en bog
eller ved at spørge.
Hvor lever ræven?
Hvor stor er den og hvor lang er halen?
Hvor mange unger får den, som den skal finde mad til?
Hvad spiser den?
Hvor lever den?

Sammenlign

Forskel på fri høne og burhøne
Undersøg forskellen på en høne på landet
og en burhøne.
Hvor bor hønen på landet /burhønen?
Hvad spiser hønen på landet/burhønen?
Hvor mange år lever hønen på landet /burhønen?
Hvor mange æg lægger hønen på landet /burhønen?
Hvor meget plads har hønen på landet/ burhønen?
Hvor mange høns er hønen på landet sammen med?
hvor mange høns er burhønen sammen med?

Få viden om æg

Hvad er forskellen mellem økologiske æg,
æg fra frilandshøns, skrabeæg og æg fra burhøns.

Ud i naturen

Gå ud i naturen
Se om I kan finde en rævegrav
Kender I nogen, der har høns, så besøg en hønsegård.
Så kan I tage billeder og selv lave en historie
om hønsene.
Brug f.eks bookcreator. (Ipad)

Leg

Lav en leg hvor ræv følger efter høne. Det kunne være
en fangeleg.

5

Musiske aktiviteter
Burhønens endeligt

Lyt til cd’en
Lær sangen

Lyt til sangen flere gange.
Se derefter videoen på YouTube.
Øv omkvædet.
Lav rap som på cd’en:
Først 1 sanger.
Så 2 sangere.
Så 4 sangere.
Så 8 sangere.
Øv teksten og prøv at synge den til karaokenen

versio-

Dans og bevægelse

Find på en dans og bevægelse når bassen spiller mellemspil

Rytmeøvelse på omkvæd

Forestil dig, du bevæger dig et skridt frem, et skridt tilbage, et skridt til siden. Det er den plads du må bruge.
Lav bevægelser i takt til musikken.

Dans

Lav bevægelser til fortællingen. Lad sangen køre i
baggrunden.
Find ud af, hvad du vil vise.
Vers 1: lå på lur, få øje på, sneg, gravede, æde
Vers 2: lugtede ækelt, ikke sulten mer.
Hvis det er svært, kan du få ideer fra videoen.
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