Blidt
Rør blidt hinandens hænder og derefter
hårdt.

Forbløffet
Se forbløffet ud – hvem kan se forbløffet ud?

God appetit
Kan man så spise meget eller lidt? Hvem har
en god appetit?

Hånd i hånd
Brug på tur – gå hånd i hånd.
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Titel:
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En ven

Knuge
Skiftes til at knuge læsefidusen fra
Skattekisten, eller andet tøjdyr

Itu
Tal om synonym

Høre til
Brug det i hverdagen – hvad hører til her og
hvad hører ikke til?

Bamse
Tal om bamser, teddybjørne, sovedyr, osv.

Stille
Alle er stille

Gode ord

Illustrator:

Forkælede
Alle fortæller om det en gang de har prøvet
at blive forkælet.

Sætninger til gentagelse
1. Godmorgen, hvor er det dog et dejligt vejr i dag.
2. Åh lille bjørn, jeg savner dig.
3. Prøv at sig noget.

Samtale om illustrationer
-

Find billedet hvor frøen og bjørn gik hånd i hånd.
Find de billeder hvor Bjørn leger noget.

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 er antonymet for lille?
2. I dag leger jeg, i går _ _ _ _ _ _ jeg.
3. And, hare, gris, bjørn, rotte, frø er alle _ _ _
4. Vis hvordan man ler.
5. Det hedder et dyr, og seks _ _ _
6. I dag lærer jeg, i går _ _ _ _ _ jeg
7. Hvad er antonymet for smuk?
8. Vis hvordan man ser ud når man er forbløffet.
9. Hvad kan man sige i stedet for ”Hvad er der i vejen?”
10. I dag spiller jeg, i går _ _ _ _ _ _ _ _ jeg.
11. Hedder det en bamse, eller et bamse?
12. Vis hvordan man bliver urolig
13. Hvad er antonymet for en masse?
14. I dag går jeg, i går _ _ _ jeg.
15. Vi hvordan man kigger ud i det fjerne
16. Hvad er antonymet til ulykkelig?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
-

Tegn et billede af frø og bamse.
Mal et motiv med farverne: gyldengul, orange, rød og brun.

