
Leg med sprog og oplæsning 
– med Robin Ridderhat og Rødlisten 
Velkommen til en verden af vilde rim og vilde historier 
i bogen ”Rim med Robin Ridderhat og Rødlisten” 
af Lotte Salling. 

Her får du gode ideer til aktiviteter, der udvider 
læseoplevelsen for børnene samt tips til, hvordan 
du inddrager dem i selve oplæsningen.  

Målgruppe: Børnehave, 0.-2. klasse

Oplæsningen 
Du kan selvfølgelig læse bogen højt for børnene på helt almindelig 
vis, men du kan også inddrage dem aktivt. Børnene kan rime med, 
deltage med fagter og bevægelser eller snakke med på de forskellige 
omkvæd. Nedenunder skitserer vi hvordan. 

Omkvædene 

Hvert afsnit i bogen både starter og slutter med et omkvæd, som man kan 
lade børnene snakke med på. Øv gerne omkvædene med børnene inden 
oplæsningen. Nedenfor kan du se, hvordan det kan komme til at lyde: 

Voksen: ”Er det ikke en [hasselmus]?”

Børn: ”Sikke et held. Tag dig en pause, min ven, og fortæl om dig selv.”

Voksen: [læser nu verset om dyret højt] 

Børn: ”Vi si’r tak for historien, men nu må vi gå. 
            Der er meget endnu, som vi gerne vil nå.” 
 

Rim og sproglyde 

Aktive rim i oplæsningen 

Inddrag børnene i oplæsningen ved at lade dem gætte enderimet 
i hver anden sætning. Nedenfor har vi givet et eksempel: 

Voksen: ”Når jeg ikke har lyst til at sige et kvæk 
    Går jeg ned til min sø for at gemme mig…” 

Børn: ”Væk” 
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Snak om rim 

Når I har læst bogen, kan du tage en snak med børnene om, hvad rim er.  

Gode spørgsmål at stille kan være: 
· Kender I et godt rim? 
· Hvad rimer på mus?

Snak eventuelt med børnene om, hvad enderim er og brug gerne 
eksempler fra bogen.  

Snak også om bogstavrim ved at vælge et bogstav som fx H som 
hasselmus og lad børnene finde på ord med samme bogstav.  

Lav en vrøvleremse med ordene. Man ender måske med en remse 
som ”Hasselmusen hopper rundt med en hat fra hestens hoved”. 

Bevægelse og fagter 

Det er oplagt at sætte krop og bevægelse på arbejdet med sprog 
og rim og remser. Det er sjovt og godt for både indlæring og 
hukommelse, når vi bevæger os til sproget.  

Til udvalgte vers har vi lavet forslag til sjove fagter og bevægelser: 

SVAMPE 
Vi er lyse og mørke og store og små. 

Vi kan ligne små skovfolk med modehat på (Form en hat med hænderne over hovedet) 
eller flødeskumskage med spiselig top, 

men hvis toppen er giftig, så kaster I op! (Vis med ansigtet at det er giftigt og ræk tunge) 

Robin Ridderhat, hedder jeg, sikkert fordi, 
      at min hat er ret sej, eller hvad synes I? (Peg på hinanden)   

Jeg kan hjælpe, når træ’r eller planter går ud, 
så der snart kommer nye og friske små skud. (Sæt jer på hug som små nye skud) 

Men naturen bli’r mindre hver eneste dag. 
Jeg ser planter forsvinde, men hvor bli’r de af? (Vend håndflader spørgende opad) 

Og insekter og dyr! Jeg må pile afsted. 
Jeg må ud for at lede. Måske vil I med? (Lav en ”kom-bevægelse” med hånden). 
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BÆVEREN 

Mine tænder er skarpe, orange og store, 
og klar til at bygge og banke og bore. (Drej fingeren rundt som et bor) 

Jeg fælder et birketræ, kun ved at gnave, 
for så har jeg slet ikke brug for at save. (Lav savebevægelser med hånden) 

I nat vil jeg bygge en dæmning alene 
af blade og mudder og kviste og grene. (Læg arme skiftevis på kryds over hinanden som grene) 

Min indgang til hulen er gemt under vand, 
så familien kan skjules for fjender på land. (Læg armene over hovedet som om du gemmer dig) 

 

FRØEN 

Når jeg ikke har lyst til at sige et kvæk, 
går jeg ned til en sø for at gemme mig væk. (Gem ansigtet i hænderne)  

I kan se mine øjne, der stikker lidt op, 
når jeg ligger i søen og dypper min krop. ("Dyp" jer – gå op og ned i knæ) 

Jeg er ikke et dyr, som man sætter i bur. 
Vil I høre mig snakke, så gå jer en tur. (Gå på stedet) 

For i nat, når vi leger og fester og pjatter, 
så hører I sikkert min kvækkende latter. (Grin sjovt som latterfrøen)  
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HASSELMUSEN 

Der er mange, der gerne vil gi’ mig et knus 
for jeg ligner en blanding af egern og mus. (Lav museører på hovedet med hænderne) 

Ja, måske er jeg verdens mest nuttede art, 
men hvis nogen vil glo, er jeg væk i en fart. (Løb på stedet) 

Jeg er nemlig ekspert i at kravle i krat 
og i grene og træ'r, hvor jeg aldrig bli’r træt. (Hvil kinden på hænderne, som om I sover) 

Når jeg endelig stopper og ta’r mig et hvil, 
er det tit fra oktober og helt til april. (Ræk armene ud til siden for at vise, at det er lang tid) 

 
MARIEHØNE-EDDERKOP 

Har I set min mariehøns-farvede krop? 
Jeg er smuk, men pas på, jeg kan nemt fare op. (Kast hænderne over hovedet) 

Når en bille forvilder sig ind i mit spind, 
står jeg klar til at bide og pakke den ind. (En finger går som billen og fanges af den anden hånd) 

Hvis jeg finder en dame at parre mig med, 
må jeg skynde mig færdig og fare afsted. (Løb på stedet) 

Ellers ender mit liv om et kort øjeblik, 
når hun vender sig om med et dødeligt stik! (Prik din sidemakker med en spids finger) 
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