en bid brød
brug det i hverdagen fx til frokost

skræmme
alle fortæller om noget, der kan
skræmme dem eller om engang, de
blev skræmt

blyanter
tal om blyanter, tusch’er,
kuglepenne, osv.

Titel:

Pippa Goodhart

De tre små spøgelser

barsk
se barsk ud, vær barsk (hårde og
streng)

lopper
googel dem eller find dem i en bog

stønnede og
jamrede
der skal stønnes og jamres, tal om
forskellene

spænede
der skal spænes, tal også om andre
lignende ord, synonymer

flagrende,
flaksende der skal flagres og
flakses

Gode ord

Forfatter:

kost
find en kost, brug også ordet feje

AnnaLaura Cantone

kig på læberne, over- og underlæbe

Illustrator:

læber

Sætninger til gentagelse
1. Her sidder tre små spøgelser og får jeg en bid brød.
2. De tre små spøgelser har spist op.
3. De flyver hjem i en fart.

Samtale om illustrationer
På én af illustrationerne er der en cykel – hvilken?
Hvad spiser de tre små spøgelser?

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. Hedder det en eller et spøgelse?
2. Det hedder en blyant og mange …….
3. Vis hvordan man griner.
4. Peg på dine læber.
5. Vis hvordan man stønner.
6. Vis hvordan man jamrer.
7. Hvilket ord kan du bruge i stedet for ’spæne’
8. Hvilket ord kan du bruge i stedet for ’tude’.
9. Hvad kan man kalde både drenge og piger?
10.

Vis hvordan man hvisker.

11.

Vis hvordan man fniser.

12.

Hvad gør man, når man skal vækkes?

13.

Hvad bruger mennesker koste til?

14.

Hvad bruger hekse koste til?

15. I dag spiser jeg, i går …… jeg.
16. I dag flyver jeg, i går …. jeg.
17. Det hedder tre små spøgelser og et ….. spøgelse.
18. Det hedder mange børn og et ….

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn et spøgelse, en heks, et monster eller en kæmpe.

