Gedebukke
tal om hvad en gedebuk er og en hvad en
ged er.

Sæteren
tal om hvad en sæter er og hvad der
vokser der

Mellemste
vis størrelserne lille – mellem og stor

Til sidst

Billetter
tal om hvor man skal bruge billetter

Brusebad
tal om de forskellige måder at få et bad
på

Badeland
tal om hvad et badeland er. Hvem har røvet
det?

Gode ord

tal om hvad en bro er – find billeder –
lav en bro og kør med biler over den

De tre Bukkebruse i badeland

Bro

Titel:

find billeder af nogen der har skæg

Bjørn F. Rørvik

Skæg

Forfatter:

google det og se billederne

Gry Moursund

Fjeldet

Illustrator:

vis det. Forrest og bagerst .

Sætninger til gentagelse
1. ”Nu kommer jeg og tager dig!”
2. ”Ham, der altid vil tage os.”
3. ”Du er rigtig tarvelig!”

Samtale om illustrationer
Der er mange ting at tale om når man kigger på illustrationerne i bogen.
Få børnene til at fortælle om de forskellige billeder.

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. Hvilket dyr er De tre Bukke Bruse?
2.

Hvad kan man lave i et badeland?

3.

Hvad bruger man en billet til?

4.

Det hedder en ged hvad hedder det når der er to?

5.

Hvad antonymet for våd?

6.

Hvornår skal du betale?

7.

Prøv at lave rabalder?

8.

Har piger badebukser eller badedragt på når de skal i svømmehal?

9.

Hvad bruger man ørerne til?

10.

Hvorfor siger man Av!

11.

Hvad er antonymet til at råbe?

12.

Kan du finde bogens bagside?

13.

Hedder det at gø eller bræge, når gedder siger noget?

14.

Er en trold et menneske eller en fantasifigur?

15.

Hvad er antonymet for suse?

16.

Hvad vil det sige at stå i kø?

17.

Hvad vil det sige at være bange?

18.

Hvor mange ben har en ged?

19.

Hvor sidder gedernes horn?

20.

Kan du hoppe fem gange på et ben?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Læs også De tre Bukke Bruse og sammenligne bøgerne
Leg Bro Bro brille
Tegn de tre Bukke Bruser

