hule
lav en hule, tal om hvem der kan bo i huler?

pjasker – plaskere
en skål vand hvor man illustrerer ordene.

plumper
en skål med vand, hvor man plumper sten i.

grævling, ræv, kanin
slå dyrene op i faktabog.

snorker
Titel:

Ulf Nilsson

Da lillesøster kanin blev væk

alle fortæller om noget der kan skræmme
dem, eller en gang
hvor de blev skræmt.

blank
undersøg blanke ting, og ikke blanke ting.

lugter
undersøg hvad der lugter i rummet – brug
det i hverdagen.

fornem
kan man se fornem ud, hvem er fornem?

poten

kig på læsefidusens pote, tal om hænder,
klove, grabber osv.

Gode ord

Forfatter:

Eva Eriksson

skræmmer

Illustrator:

når man snorker, er man så vågen eller
sover man?. Lav snorkelyde.

Sætninger til gentagelse
1. ”Nu går hun alene ud på eventyr”.
2. ”Nu ved hun overhovedet ikke, hvor hun er. Hjælp!”

3. ”Og så hopper de hjemad”.

Samtale om illustrationer
Kan man se på illustrationerne om det er forår eller efterår, hvordan og hvor?
Hvad bruger storebror som paraply?

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 til bror?
2. I dag kaster jeg, i går … Jeg.
3. Det hedder en kanin, og to ...
4. Sig en sætning med ordet leger.
5. Hvad rimer på sten?
6. Vis hvordan man ser uforstående ud
7. Hvad er antonymet til hurtig?
8. Det hedder en ræv, mange ...
9. Hvad betyder ”Går på eventyr”?
10.

I dag græder jeg, i går ... Jeg.

11. Hedder det en hul eller et hule?
12. Hvad er antonymet til rigtig?
13. Vis hvordan man hopper.
14. Vis hvordan man skræmmer.

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
En tur til en sø, hvor man kaster med sten og hører at de plumper i vandet.
Hvis det har regnet kan man komme ud og plaske og pjaske i vandpytter.

