fnise
hvis ingen kender begrebet, skal det vises,
og børnene skal selv prøve, hvem er bedst
til at fnise?

sokker
tal om alle de forskellige
”fodbeklædningsgenstande” (sokker,
sokletter, strømper, osv. – brug ordbog til
de præcise forklaringer, tal om forskellene)

flotte
kan nogen af børnene huske et andet ord,
der næsten betyder det samme, et synonym
– hvad er mest pæne eller flotte, der er
også ord som nydelige, yndige

yndlingsfarve
Titel:

Lea Léten

Gaven til far

sørgelig
dramatiser ordet, hvordan ser Knud ud, da
han sidder på trappen - tal om synonymer

stikker hovedet ud af
døren
hvem kan gøre som Knuds mor?

sukker
homonym, kan nogen af børnene huske de
to betydninger.

stirrer
så skal der stirres / glos / kigges

krøllet og strithår
hvem har hvad??

Gode ord

Forfatter:

opgaver til børnene: hvad er antonymet til
forkert? nævn en ting, der er forkert.

Lea Léten

forkert

Illustrator:

tal med børnene om deres yndlingsfarver /
yndlingsmad, osv.

Sætninger til gentagelse
1. Han elsker hemmeligheder.
2. Nu kommer mor tilbage.
3. Knud sidder længe og tænker.

Samtale om illustrationer
Tal om billedernes / personernes humør ud fra illustrationerne.

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. Vis hvordan man hvisker.
2. Vis hvordan man vinker.
3. Hvad er antonymet til ’glemmer’?
4. Find et synonym til ’flot’.
5. Hvad kan du med ét ord kalde sort, lilla, grå?
6. Hvor mange sokker har man, når man har et par?
7. Vis hvordan man sukker.
8. Nævn tre farver.
9. Hvad kan man bruge en kam til?
10.

Find et antonym til ’stille’.

11.

Find et antonym til ’mørkt’.

12.

Vis hvordan man reder sig.

13.

Vis hvordan man stirrer.

14.

Vis hvordan man siger, når man snorker.

15.

Vis hvordan ser du ud, når du er sørgelig indeni.

16.

Vis hvordan man lister.

17.

Peg på din mund.

18.

Hold dig for øjnene.

19.

Hvad siger Knuds hund?

20.

Hvad kan gøre dig forpustet?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Der er mange fine sokker i bogen – tegn et par sokker, mal dem i din
yndlingsfarve.

