fødselsdag

tal om hvornår det er jeres
fødselsdage.

prinsesse

tal om det at være en ægte
prinsesse og prins – er det piger?

to

tæl til fem og vis tallene og antal på
tallene.

gaver

kalender

tal om datoen, vis det på en
kalender, tal også om årstiden.

opmuntring
tal om det, at opmuntre andre.

kok

tal om hvad en kok laver og om hvad
kok ellers kan betyde.

Gode ord

tegn cirkler – find noget der er rundt
som en cirkel.

Jeg vil have to fødselsdage

cirkler

Titel:

tal om hvad en statsminister laver.

Tony Ross

statsminister

Forfatter:

tal om hvad en dronning er.

Tony Ross

dronning

Illustrator:

tal om, hvad der kan være inde i en
gave.

Sætninger til gentagelse
1. ”Tillykke med fødselsdagen, prinsesse”.
2. ”Så vil jeg også have to fødselsdage”.
3. ”Add!”

Samtale om illustrationer
Brug illustrationerne – hvad sker der når vi kikker gennem vinduet.
Find de billeder hvor prinsessen ser glad ud og hvor hun er ked af det.

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 laver en forfatter?
2. Hvad er antonymet for ren?
3. Find bogens forside.
4. Hvad er en prinsesse?
5. Hvad hedder forfatteren til bogen?
6. Hvordan ser det ud udenfor, når det er efterår?
7. Hvad er fødselsdag?
8. Ved du hvornår det er din fødselsdag?
9. Hvad kan man se på en kalender?
10. Hvor mange år er du?
11. Kan du tegne en cirkel?
12. Hvordan ser det ud udenfor, når det er vinter?
13. Hvordan ser det ud udenfor, når det er forår?
14. Prøv at sige noget sjovt, så de andre kan blive opmuntret.
15.

Hvordan ser det ud udenfor, når det er sommer?

16.

Springe over – vis hvordan du kan springe over noget?

17.

Har Danmark en dronning eller en konge?

18.

Hvad er synonymet for knækket?

19.

Hvad kan en kuglepen?

20.

Hvad betyder det når man siger, Øv?

21.

Hvad er en gæst?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Lav en kalender hvor Jeres fødselsdage er markeret med et flag.
Lav en gave, som bliver pakket ind.

