
Leg videre med billedbogens univers og figurer 
 

 
 

Oplæsning 

Start med at læse eventyret højt for dit barn/børn. Har I ikke billedbogen derhjemme allerede, kan 

den lånes digitalt via eReolen eller eReolen Go. 

 

Vær opmærksom på, at der i Rødhætte kan være ord, som dit barn muligvis ikke kender. Stop 

derfor gerne op i oplæsningen og tage en kort snak om ord som f.eks. fløjlshue og lækkerbisken. 

Læs gerne bogen flere gange og få dit barn til at lege medfortæller ved at kigge på billederne og 

snakke om, hvad der mon sker nu. 

 

Det kan også være en god ide at undersøge ulven ved f.eks. at slå det op på internettet og snakke 

om, om ulve nu også er så farlige i virkeligheden, at de kan sluge bedstemor i en mundfuld. 

Fysiske lege 

I kan lege, at I er nogen af figurerne fra eventyret og genfortælle eventyret, mens I leger nogle af 

scenerne. Måske har I noget i skabet, der kan bruges til lidt udklædning. Film eventuelt 

”skuespillet”, så barnet kan se sig selv fortælle historien. 

Kreative aktiviteter 

Lav figurerne af f.eks. korkpropper som herunder. Nu kan I opføre bogens handling som et lille 

bordteaterstykke og lege videre med bogens handling og figurer. Man kan også tegne figurerne eller 

lave dem i enten modellervoks eller som perleplader. 

Er man ikke så kreativ, kan man også bruge figurer fra børnenes legetøj. 

 

Har I lyst til at arbejde videre endnu, er det også en mulighed at tage billeder af små scener med 

figurerne eller lave en stopmotion-film, hvor I bruger figurerne og får skabt nye fortællinger. 

I kan forholdsvist nemt lave en stopmotion-film med apps som Film X (IOS) eller Stop Motion 

Studio (Android) 

Rødhætte: Ill. Kirsten Raagaard 

af Grimm, J. L. K. 

Billedbog. Det klassiske eventyr om Rødhætte, der skal 

bringe en kurv med vin og kage til sin syge bedstemor og 

som i skoven møder en sulten ulv. 

Med forslag til dialogisk oplæsning 

Målgruppe: 3-8 år 

Lån den på biblioteket eller på eReolen/eReolen Go 
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