væmmelig
tal om noget der væmmeligt.

efterår
find billeder der viser de fire årstider.

plask
find en balje og plask i vandet.

poser
find forskellige former for poser i størrelser
og materialer.

vis det på en legetøjsbil.

skinner
Vis solen, hvis den skinner eller find noget
der skinner.

Gode ord

ladet på en lastbil

Antons sten

find noget fra fryseren der er frossen.

Titel:

frost
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tal om hvad dyrenes ”fødder”, f.eks. poter,
klove fødder og hove.

Forfatter:

pote
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kold
find noget der er koldt og noget der er
varmt.

Illustrator:

sten
find sten i forskellige størrelser.

Sætninger til gentagelse
1. ”Ikke den.”
2. ”Nu skal vi vise dig et sted.”
3. ”Måske kan dine sten tage på ferie i en taske.”

Samtale om illustrationer
Find billeder hvor der er vinter, efterår og sommer. Brug børnenes initiativer.

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 bogens titel?
2. Hvordan ser det ud, når det er vinter?
3. Hvad er en sti?
4. Det hedder en sten, hvad hedder det når der er flere ...?
5. I dag regner det, i går … det.
6. Hvad bruger vi poser til?
7. Hvad er antonymet for standser?
8. Hvad er antonymet for våd?
9. Hvad vil det sige at putte?
10. Er noget der er frossen koldt eller varmt?
11. Kender I noget der kan smelte?
12. En sten er den blød eller hård?
13. Kan man løfte meget eller lidt når man er stærk?
14. Hvad er der på bogens bagside?
15. Hvad kan lastbiler køre med?
16. Hvad er antonymet for aften?
17. Hvor sidder dit hoved?
18. Vi siger et øje, hvad hedder det, når vi to …?
19. Har vi sne om sommeren?
20. Hvad kan man finde på en strand?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Find sten og mal ansigter og sæt hår på.

