baby
Tal om hvad en baby er og hvad det hedder
når man bliver ældre (Barn - voksen –
gammel). Er der nogen der har en baby
derhjemme?

en familie

Kan der være en baby i familien. Hvad
hedder de andre i en familie? Fx: børn,
søskende, voksne, mor, far, gamle,
bedsteforældre osv. Kender i ordet på andre
sprog?

gennemsigtig

Find materialer som er gennemsigtig og
noget der ikke er.

arbejde

oprejst

Vis børnene hvordan man ligger ned
– sidder ned og står oprejst.

Gode ord

teske

Find forskellige former for bestik. Der kan
komme ind på overbegreber som bestik –
porcelæn osv.

Barbapapa(1. kapitel)

en vægt
Hvis i har en personvægt kan børnene blive
vejet – ellers kan man veje forskellige ting
på en bagevægt. Hvad er tungt og hvad er
let? Hvad er antonymet for let?.

Titel:

temperatur

Find noget som er varmt, koldt(evt. noget
der er frosset) Tal om hvornår man sveder
og fryser. Hvad er antonymet for fryse?

Annette Tison

Lad børnene finde et tøjdyr – dukke og vis
dem hvordan man vugger.Man kan også
vugge i en båd, et fad med vand, en båd
eller andet som kan ligge i vandet og vugge.

Forfatter:

vugger

Talus Tailor

babysitte
tal om hvem der babysitter hjemme os
børnene.

Illustrator:

Tal om hvad et arbejde er, hvad arbejder
børnenes forældre med? Kender I andre
jobs? Fx Brandmand, kassedame, pædagog
osv.

Sætninger til gentagelse
1. Shh”!
2. ”Nu er hun vist faldet i søvn”.

Samtale om illustrationer
Kig på alle illustrationerne, lad børnene skiftes til at fortælle om billederne.

Vælg refleksionsspørgsmål eller quiz som
afslutning
Refleksions spørgsmål
samtaler der stimulerer børnenes tænkning
Forklar:
Hvorfor gjorde han / hun / de /…? Hvad er årsagen til…? Hvorfor tror du...?
Færdighedsviden:
Er det nogensinde sket for dig? Har du nogensinde set…?
Følelser:
Hvordan har du det når…? Hvordan mon han / hun / de føler?
Foretag evaluering:
Tror du det er / var en god idé?
Profeti:
Hvad tror du, der vil ske, hvis…? Hvad tror du han / hun / de vil gøre?
Problemløs
Hvad ville du gøre for at…? Hvordan kunne vi gøre…
Projicér:
Hvordan mon det ville være? Hvordan ville du have det, hvis du var…? Hvis du
var (person / situation), hvad ville du så gøre?
Præsenter lade som om lege:
Lad som om, at du… Hvad ville du gøre? Hvad ville der ske?

Bogquiz
spørgsmål der blandt andet sætter fokus på sproglige elementer og de
gode ord

1.

Hvad laver en illustrator?

2.

Hvad farve er jeres trøjer/bluser?

3.

Hvad er antonymet for kold?

4.

Hedder det en baby eller et baby?

5.

Hvad kalder man med et ord kalde: teske, gaffel, ske og kniv?

6.

Hvordan ser man ud når man forvandler sig?

7.

Hvordan ser det du når man er oprejst?

8.

Vis hvordan man ligger ned?

9.

Vis bagsiden af bogen.

10. Hvad laver en forfatter?
11. Hvordan ser du ud, når du er bekymret?
12. Er bekymret det samme som at være glad?
13. Vis hvordan man vugger noget?
14. Er du en baby eller et barn?
15. Kan du nævne nogle jobs?
16. Kan du nævne noget der er tungt?
17. Hvornår er koldest – er det om sommeren eller vinteren?
18. Kender du nogen der arbejder?
19. Hvor får man mælken fra?
20. Hvad er antonymet for stor? Er du større end den voksne?
21. Hvad er bestik?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn forskellige Barbapapa. Farv dem og de klippes ud så de kan hænges op i
børnehøjde. Det vil skabe en nysgerrighed hos de børn, som ikke har deltaget i
læsegruppen og læsegruppens børn vil få lejlighed til at fortælle de andre om
tegningerne.
Find andre fantasifigurer.

