rar
alle fortæller om én de kender, der er rar.

formanede
tal om ordet, find andre ord, skæld ud, osv.

skat
hvem har prøvet at blive kaldt for skat?

sprang til vejrs
alle prøver at springe til vejrs.

ulv
find ulven på illustrationerne.

Gode ord

kummen
brug ordet i hverdagen.

Mors vilde unge

se slatten ud.

Titel:

slatten

Barbro Lindgren

se illustrationerne, tal om andre ildsteder,
bålsted, pejs, osv.

Forfatter:

ildsted

Eva Eriksson

smuttede
brug ordet i hverdagen, ”smutter du lige ud
efter..

Illustrator:

smidig
vis ’smidig’ med et elastik og ikke smidig
med et stykke reb.

Sætninger til gentagelse
1. ”Der var engang en mor så rar og mild, men hendes unge var så vild så
vild”.
2. ”Hvor ungen er, dér sker en masse – så han kan være svær at passe”.
3. ”Nu rejser han sig kækt fra puden, og niver moren frækt i tuden”.

Samtale om illustrationer
Find alle de illustrationer hvor ungen laver frække ting.
Undersøg om ungen har nogle bamser?

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 for fræk?
2. Det hedder én unge, og to …
3. Hvilket ord kan du bruge i stedet for ´tuden´?
4. Hedder det én ulv eller et ulv?
5. Vis hvordan man drøner.
6. I dag putter jeg, i går … jeg.
7. Det hedder én mor, og to …
8. Mor kalder sin unge for skat, kan ´skat´ også være noget andet?
9. Hvad rimer på buket? (Blomster eller raket?)
10. Hvad er antonymet for nat?
11. I dag leger jeg, i går …
12. Hvad er antonymet for vild?
13. Hvad rimer på sjov? (Skæg eller sjov?)
14. Hvad hedder forfatteren?
15. Hvad er røde hunde?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Leg remsen i starten af historien, ”Kig op…

