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Har du nogensinde tænkt over, hvor lang en sætning kan blive? Den kan blive virkelig lang. Hvor lang en
sætning kan du lave? Det skal vi prøve at arbejde med i denne uge.

Lange sætninger - hvorfor?
I denne uge skal vi være kreative og lege med sproget. Vi
skal prøve at udvide simple sætninger, så de i stedet
bliver til lange, indholdsrige, avancerede sætninger.

En hals kan være meget lang - ligesom sætninger

Vi kan alle sammen sige noget simpelt, fx "Drengen så en
giraf". Det er ikke svært. Men tit vil man gerne kunne
udtrykke noget mere, og det er det, vi øver os på, når vi
arbejder med lange sætninger. Når man prøver at
strække sproget, så flytter man sig fra et simpelt
basissprog til et mere avanceret sprog.

Et eksempel
Lad os kigge på en simpel sætning:
Drengen så en giraf i zoo i går.

Hvor lang er en god
sætning?

Kan vi fortælle endnu mere om ‘drengen’? Ja:
Den lille søde dreng, som altid sidder og spiller på sin ipad derhjemme, så en
giraf i zoo i går.

Sætninger kan blive så
lange, at vi overhovedet
ikke forstår dem, og det
er selvfølgelig ikke
meningen, at du skal gå
rundt og tale i lange,
uforståelige sætninger.

giraf, da han var på den årlige tur med børnehaven i zoo i går.

kreativt med.

Hvad så med 'så', 'giraf' og 'i zoo'? Ja, dem kan man selvfølgelig også
fortælle noget mere om. Hvad vil du fortælle om dem?

Måske bliver det
ligefrem sjovt :-)

Kan vi fortælle mere om ‘drengen’? Ja:
Den lille søde dreng så en giraf i zoo i går.
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Den lille søde dreng, som altid sidder og spiller på sin ipad derhjemme, så en

Verber er lidt svære, men vi kan fortælle noget om hvordan drengen så:
Drengen kiggede forskrækket og med store øjne på en giraf i zoo i går.

Sådan kan du arbejde med lange sætninger
Nu er det din tur, og måske kribler det allerede for at komme i gang.
1. Vælg en simpel sætning, som du kan arbejde med. Jeg har skrevet et par
forslag til dig, men du har måske også gode idéer selv.
2. Nu skal du arbejde med ordene ét ad gangen. Kan du fortælle mere om
dem?
3. Du må ændre sætningerne og indholdet så meget du vil. Det vigtigste er, at
du leger med ordene, og prøver at lave så lang en sætning som muligt.
4. Når du har arbejdet med din sætning, kan du dele den med os inde i
forummet. Hvis du vil, kan du også spørge, om der er andre, der kan gøre
den længere.
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En mand spiste
en pizza

En hund tissede
på en blomst

En pige kastede
en bold

