kællingen
smule
sæt fokus på ordet ved spisning: ”Skal du
have meget eller en smule?”

i flok
brug det i hverdagen hvis der kommer
nogle dyr i flok.

æde
tal om forskellen mellem at spise og æde.

huggede
der skal hugges med siden af hånden ned
i bordet.

Gode ord

i dans
så skal der prøves at være i dans.

Den grådige kat

vis hvor langt man skal gå, hvis man skal
lidt længere.

Titel:

lidt længere

Irene Hedlund

find en økse.

Forfatter:

økse

Irene Hedlund

krogede
der skal laves krogede fingre.

Illustrator:

præsten
tal om hvem der har mødt en præst.

Sætninger til gentagelse
1. ”Der var engang en gammel kone”.
2. ”Åh ja, en smule”.
3. ”Vel gør du ej”!

Samtale om illustrationer
Find den illustration hvor katten er størst.
Hvad laver musene på 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. Hvad er antonymet til gammel?
2. Hvilket ord kan du bruge i stedet for ’mis’?
3. Hedder det en kat eller et kat?
4. Vis hvordan man misser med øjnene.
5. Sig Skolinkenlot og Skohottentot rigtig hurtigt.
6. I dag æder jeg, i går ... jeg.
7. Det hedder én fugl, og fem …
8. Hvilket andet ord kan du bruge i stedet for ’æde’?
9. Hvad er antonymet for ’en smule’?
10. Hedder det en præst eller et præst?
11. Hvilket ord kan du brug i stedet for ’rendte´?
12. Vis hvordan man æder.
13. Vis hvordan brændehuggeren svang sin økse.
14. Hvad rimer på grød?
15. I dag render jeg, i går … jeg.

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Lav grød i en gryde, og spis evt. en smule.

