Frygtelig
se på illustrationen, hvordan man kan se, at
stormen er frygtelig?

hev/rev/ruskede
hiv, riv, rusk, ordene er næsten synonymer

alleryderst
konkretiser ordet ved at stille ting forskellige
steder på et bord, er alleryderst mere

eller mindre en yderst?

Forfatter:

Titel:

Jacob Martin Strid

Jacob Martin Strid

Da lille Madsens hus blæste væk

Ben-brækker-bjerget
hvorfor mon det hedder sådan?

besluttede
dramatiser ordet – jeg beslutter, at vi skal …

præcis
konkretisering fx kast med små bolde – de
skal ramme en spand –hvem rammer ved
siden af, og hvem rammer præcist?

enige om
dramatiser / konkretiser ordet

digt
konkretisering, læs et digt

medalje
kig på illustrationen

Gode ord

Illustrator:

Slugten
visualiser ved at tegne bjerge og
dale/slugter

Sætninger til gentagelse
1. Lille Madsens hus er blæst væk.
2. Alle gav Lille Madsen et eller andet.
3. Året efter skete præcis det samme en gang til.

Samtale om illustrationer
Der er mange ting at tale om på bogens myldre-billeder. Find fx ud af hvor
mange gange generalen er med på illustrationerne. Lad børnene skiftes til at
finde og nævne ordene for de ting, byens indbyggere laver til Lille Madsen.
(Maja – grydelapper, smeden – hestesko, general Kaput – sabel, skomageren
– sko, slagteren – pølse, blomsterhandleren – blomster, Mathias – bamse,
Børge Vom – tuba, Villy – modelfly, Freddy Fedt – pølser osv.)

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. Hedder det en eller et hus?
2. Hvad er et reb?
3. I dag flyver jeg, i går … jeg.
4. Hvad kan man med ét ord kalde skinke, brød, kartofler, sovs?
5. Hvad kan man med ét ord kalde Maja, Børge og Freddy?
6. En tuba er et musikinstrument, nævn to andre musikinstrumenter.
7. Børge er et fornavn, nævn tre andre fornavne.
8. Hvad er antonymet til god
9. Det hedder mange blomster og en …
10.

Hvad laver en digter?

11.

Hvad er antonymet til hyggelig?

12.

Hvem har en sabel?

13.

Hvad fik de fire stærke mænd, Lille Madsen og hans hund?

14.

Hvad er antonymet til sød.

15.

Vis hvordan man nyser.

16.

Hvad betyder det, at sneen smelter?

17.

Nævn 4 ting, som blev hejst op til Lille Madsen

18.

Hvad er antonymet til glade?

19.

Hvad betyder alleryderst?

20. Hvad betyder ordet borgmester?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Lav medaljer, fx en guld- en sølv- og en bronzemedalje – de kan fx bruges i
forbindelse med et løb!

