Forslag til oplæsning og workshop
for børn fra ca. 3 - 7 år

- Det generte æsel var venner med den
sjove væsel.
- En pelikan, der elsker parmesan, fløj
ind i en orkan. Den mødte en fasan og
spiste parmesan.
Når vi har leget med ord og rimet, er det tid
til at børnene tegner deres vers.
Spisegrisens balladedag har fået gode
lektørudtalelser, 4 hjerter i Politiken og
5 stjerner i 24Timer.

Elviras By
Spisegrisens balladedag
Forfatteren Suzanne Ulrikka Pedersen læser
historien op fra bogen eller fra storskærm.
Bogen handler om Spisegrisen, som kommer
ud på en vild køretur i bondemandens nye
traktor. Teksten er på vers med ende-rim.

Hvorfor skal alting være så firkantet? En dag
bliver Elvira så træt af alle de firkanter, at
hun tager ud for at finde et sted, hvor der er
masser af sjove former, og dem tager hun
med tilbage til byen ...
Når vi har læst bogen, kigger vi på forskellige
former i naturen og i byen. Og så er det

Bagefter laver børnene sjove dyre-rim
og tegninger. Børn har masser af sproglig
fantasi :) Her er eksempler på vers fra
arrangementet på Nørrebro Bibliotek i
København.

Jeg er uddannet illustrator fra Danmarks
Designskole og har undervist børn og
unge i tegning, illustration, tegneserier og
animation.
Jeg glæder mig til at skabe en dejlig kreativ
oplevelse med litteratur for børnene. I er
velkomne til at kontakte mig for at høre
nærmere :-)

- En gorilla, der hed Billa, boede i en villa
og elskede Nutella.
- Aiah har en lille kat, der kryber af sted i
den mørke nat med sin røde hat.
- En søløve, der hørte til de døve, ville
gerne prøve at købe - et høreapparat!

børnenes tur til tegne eller modellere deres
egen drømmeby.

Foto: Oplæsning på Gentofte Centralbibliotek
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Forslag til oplæsning og workshop
for børn fra 5 år

Krudtugler & Rævekager

Plast og skrald over alt.
Det er næsten alt for galt.
Skovens dyr får mareridt,
når skovsvin efterlader skidt.

Krudtugler & Rævekager er en rigt illustreret
billedbog som på finurlig vis præsenterer
og fortæller om sammensatte ord, hvori der
indgår et dyr i ordene så som “krudtugle”,
“tanketorsk” og “hundesulten”.
Bogen kan bidrage til at stimulere børnenes
sproglige bevidsthed.
Forfatter og illustrator Suzanne Ulrikka
Pedersen læser historien op fra bogen eller
fra storskærm. Undervejs vil der være dialog
med tilhørerne.
Vi vil eksempelvis tale om:
· Hvad betyder ordene?
· Hvilke egenskaber tillægger vi dyrene?
Suzanne Ulrikka Pedersen

· Hvorfor hedder det mon hundesulten,
rævekager, strandløve, skovsvin ..?
· Kender børnene andre sammensatte
ord med dyr? Hvad betyder de?
Når vi har læst og talt om bogen, er det
børnenes tur til at udtrykke sig kreativt med
udgangspunkt i de finurlige ord med dyr.
Teksten i bogen er på vers med ende-rim,
og børnene kan enten rime med de sjove
sammensatte ord eller lave deres egne
skøre illustrationer af ordene.
Jeg glæder mig til at skabe en herlig oplevelse
med litteratur for børnene. I er velkomne til
at kontakte mig for at høre nærmere :-)
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