dæk
tal om ordet – hvor mange dæk er der
på en bil, en cykel osv. Er ”dæk” det
samme som hjul? Hvad gør en hund når
man siger ”dæk” til den, bliver den en
rund hund?

søgt efter
find på andre ord: ledt efter, kigget
efter. Har I søgte efter noget i
børnehaven i dag?

svært
antonym til let. Tal med børnene, om der
er noget de synes, der er svært – binde
snørebånd, hoppe på et ben osv

maser

Titel:

Gunilla Bergstrøm

Kom nu, Alfons Åberg

Væmmelig
tal om alt det I kan komme i tanke om
der er væmmelig – træde i en hundelort,
kaste op. Hvad har børnene prøvet der
var væmmelig. Hvordan ser man ud i
hovedet når noget er væmmelig.

stumpe (saks)
se billedet af saksen, den er rund i
stedet for spids, hvorfor mon den er det.

viklet ind
tal om ilustationen, hvor Alfons er viklet
ind.

overraske
tal om det. Hvornår overrasker man
nogen: fødselsdag, hvis man pludselig
råber BØH ! Hvordan ser man ud i
hovedet når man bliver overrasket?

vrænger
der skal vrænges. Prøv at vrænge
sætningen: ” Skal bare lige, skal bare
lige – du gør mig vanvittig”

Gode ord

Forfatter:

Gunilla Bergstrøm

parkere
gør det med biler på bordet, de må kun
parkere bestemte steder. Hvad er en
parkeringsplads. Hvad kan man parkere
på en parkeringsplads.

Illustrator:

Vis hvordan man maser. Stil jer ud på
gulvet i en klump, børnene skal nu på
skift prøve at mase sig igennem
klumpen. Hvem er den bedste ”maser”?

Sætninger til gentagelse
1. Jeg skal bare lige.
1. Kom nu, klokken er mange.
2. Vi skal bare lige grine færdig først.

Samtale om illustrationer
Kig illustrationerne igennem, der er rigtig meget at tale om.

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 laver en illustrator?

2.

Er han en dreng eller en pige?

3.

Hvad er antonymet til råber?

4.

Hedder det et dæk, eller en dæk?

5.

Hvad spiste Alfons til morgenmad?

6.

Hvad kan man med et ord kalde: dukke, fodbold, bamse?

7.

Hvad er en parkeringsplads?

8.

Hvad er antonymet til kold?

9.

Vis hvordan man ser ud når man er glad?

10. Vis bagsiden af bogen.
11. Det hedder en brandmand, mange brand….?
12. Vis hvordan man brøler.
13. Hvad er mest: gal eller rasende?
14. Hvad sejler i havet?
15. Sæt din finger midt på maven?
16. Hedder det en kage, eller et kage?
17. Vis hvordan man børster tænder?
18. Hvad laver en brandmand?
19. Sig andre ord for: ”søger efter”.
20. Hvad lyder højest råber eller hvisker?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn en tegning med slanger på.

