
Förslag på aktiviteter med  
Step by step och Big Mac  
 Sagoboksläsning, där vissa ord utlämnas ex på böcker 

 
När lilla Anna var förkyld, av Inger och Lasse Sandberg 
Lilla Anna och trollerihatten, av  Inger och Lasse Sandberg 
Lilla Anna – kom och hjälp!, av Inger och Lasse Sandberg 
En liten PRUTT, av Maëlle och Pascal Lemaître 
Pang! sa det, av Grethe Roltböll, Jeanette Milde 
Grattis, av Anna-Clara Tidholm 
Knacka på, av Anna-Clara Tidholm 
Pek-Elvis, av Lars Steiner 
Bockarna Bruse 
Nalle, av Grete Janus och Mogens Hertz 
Molly klär ut sig, av Lucy Cousins 

 



Rimsagor 
Vad ska vi göra?  
Bita i kungens………………(öra) 

 
Sitta och läsa 
på kungens………………….(näsa) 

 
Hoppa hage 
på kungens………………….(mage) 

 
Knäcka nötter  
på kungens…………………..(fötter) 
 

Äta våfflor 
på kungens…………………..(tofflor) 

 
Sitta och dricka 
i kungens…………………….(ficka) 

 
Lossa sand 
i kungens…………………….(hand) 
 
 
 
Visa tydligt, ta även i barnets  
öra,näsa, mage osv. 
 



Pelle Plutt 
 
Pelle Plutt Plutt Plutt 
tog ett……(skutt)……(skutt)……(skutt) 
över……(ån)……(ån)……(ån) 
tappa……(tån)……(tån)……(tån) 
in i kammarn 
efter……(hammarn) 
spika fast den lilla……(tån) 
 
 
Var tydlig även här! 



Fem små apor hoppade i sängen 
Fem små apor hoppade i sängen. 
En ramla ner och slog sitt lilla huvud. 
Mamma ringde doktorn och doktorn svara: 
Inga små apor i sängen får vara! 
Fyra små apor… 
Tre små apor… 
Två små apor… 
En liten apa… 

 
Inga små apor hoppade i sängen. 
Sängen fick va´ stilla. Inga apor trilla´. 
Ingen ringde doktorn. Doktorn slapp svara. 
Mamma hon kramade fem apor rara. 

 



Egen historia läst i sekvenser från barnets vardag 
 
Ex. ”Idag var Sara och badade”. ”Hon åkte med gula 
bussen”. 
 
Kombinera med bilder och/eller konkreta föremål. 

 
 



Lekar 
 Under hökens vingar 

 ”kom alla mina kycklingar” 
 
 Kurragömma 

Gömma sig under en filt, spela in ”titt-ut” eller ”piip” eller lysa med ficklampa 
under filten, gömma sig med en vuxen, även ljudeffekt under filten ”här är jag” 

 
 Gömma nyckel 

Barnet gömmer nyckeln 
Spela in ”kom in” 
Frågar kompisen ”fågel-fisk-mittemellan” 
Spelar in ”ex fågel” 
Sedan kan man ytterligare ha spelat in ”det bränns” eller ”det blir kallare”. 
”Jippi” spelas in eller kompisen säger det när nyckeln är hittad. 



 Ballonglek 
Spela in ”blås upp” 
”tjut” – med ballongen 
”panga” – ballongen 
”flyg” – med ballongen 
 

 Pruttkudde 
Spela in ljud 
 

 Docklek 
”dockan ska äta” 
”dockan ska bada” 



 Doktorslek 
”Jag heter doktor Greta” 
”spruta” 
 

 Biljakt 
”jaga tjuven” 
”jaga bilen” 
 

 Affärslek 
Vad man handlar ”mjölk”, ”banan” 

 
Spela in egna ljud ex gråt, skratt, mammas – pappas – syskons – röster 



Lek med vuxen där barnet hittar på 
vad den vuxne ska göra 

 Ramla omkull 
 

 Stå på ett ben 
 

 Säg kuckeliku 
 

 Gör en kullerbytta 
 

 Ge mig en kram 

 
 



Uppmaningar, kommandon 
 Kom in 

 
 Mamma 

 
 Pappa 

 
 Lisa 

 
 Hej 
 

 

 Snurra stolen 
 

 Kör fort 
 

 Gunga 
 

 Tänd 
 

 Släck 



Sånger på Steppen 
 
 Var bor du lilla……(råtta) 
 En kulen natt……(natt) (natt) 
 Lille katt 
 Små grodorna 
 Trollmors visa 
 Ja må han/hon leva 
 Bä bä vita lamm 
 Gubben i lådan 
 Kalle Anka 

 
 

Ett alternativ är att bara säga sångtiteln så får barnet välja. 
Bra att ta med föremål som illustrerar sånger ex groda, katt, lamm 
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