lur
snak om at sove og hvile sig.

spille
spil bold og spil et spil.

stranden

find et billede af en strand evt.
google det

krabbe
find et billede af en krabbe evt. fra
illustrationen i bogen

Titel:

Jørgen Stamp

Kalles bold

ødelagt
find noget legetøj der er ødelagt

tårer
tal om det

bygge
lav sandslotte i sandkassen eller
byg et hus med legoklodser

verden
vis det på en globus

største
vis noget der er stort – lille –
større end og mindre end

Gode ord

Forfatter:

Jørgen Stamp

find noget der er gået i stykker, riv
evt. en avis i stykker

Illustrator:

i stykker

Sætninger til gentagelse
1. ”Den er helt ødelagt”
2. ”Skal vi spille bold”
3. ”Må jeg være med”

Samtale om illustrationer
Brug illustrationerne til at finde Kalles bold, snak om form, farve og hvor den
er hel og hvor den er gået i stykker.
Find de ting, som findes på stranden i illustrationerne. Hvordan ser fuglen ud
på de forskellige sider - find siden hvor den sidder og hvor den flyver.

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. Hvilken form har en bold?
2. Hvem er forfatter til bogen?
3. Hvad laver en illustrator?
4. En fugl - flyver den eller kravler den?
5. Hvad kan man læse i?
6. Kan en sommerfugl stikke?
7. Hedder det en bold eller et bold?
8. Hvad gør man, når man tager en lur?
9. Hvad kan du finde på stranden?
10. Hvad kan du spille?
11. Har en krabbe vinger?
12. Er at snøfte det samme som at være glad?
13. Når man siger Øv! Er det godt eller er det, når noget er dårligt?
14. Hvad laver du, når du leger?
15. Hvad betyder det at snøfte?
16. Har du en ven?
17. Kan du lide at få læst højt – er der en bog, du syntes bedst om?
18. Hvordan ser en giraf ud?
19. Hvordan ser en abe ud?
20. Hvad hedder dine venner?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Byg nogle huse i modellervoks eller sandslotte i sandkassen.

