vimser rundt
ud på gulvet og vims rundt

slå koldbøtter
øve jer, slå koldbøtter. Koldbøtter –
mærkeligt ord, er de kolde, er det bøtter?

en slurk
vis det

disposition

skridt
vis det,leg en leg med tag store
skridt, tag lillebitte skridt, lange
skridt , korte skridt osv.

den første
øv på at tælle med ordenstallene til
10– den første , den anden

manegen
brug bogens illustrationen til at
visualisere ordet

Gode ord

uhm – der skal smaskes. Lyder det godt hvis
man smasker når man spiser

Cykelmyggen Egon

smaske

Titel:

vis tønderne på illustrationen.
Hvornår bruger børnehaven tønder
(fastelavn)

Flemming Quist Møller

tønder

Forfatter:

der skal fnises. Er fnise det samme som
grine ?

Flemming Quist Møller

fnisede

Illustrator:

et praleord – hvem kan sige det ?
Dramatiser ordet

Sætninger til gentagelse
1. Den er mægtig.
2. Så gik de ind i biernes slot.
3. Om aftenen gik Egon en tur i lejren

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. Er Egon et drengenavn eller et pigenavn?
2. Nævn 3 drengenavne.
3. Hvad er antonymet til varme?
4. Hvad er antonymet til blød?
5. Vis hvordan man smasker.
6. Hvad kalder man en prinsesses mor?
7. Vis hvordan man vinker
8. Når man spurter af sted, kører man så hurtig eller langsom?
9. Hedder det en cykel, eller et cykel?
10. Det hedder en cykel, mange cyk…
11.

Hedder det den anden eller den toende?

12.

Hvad kom bierne i tønderne?

13.

Er forfatteren en mand eller en dame?

14.

Sig en sætning med spurtede

15.

Kan du finde andre ord der betyder det samme som ødelagt?

16. Sig noget der er mindre end en cykel.
17. Sig noget der er større end en bi.
18. Hvad satte bierne på cyklens lad?
19. Tag et stort skridt.
20. Hvad er mindst, lille eller lillebitte ?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Prøv at tegne en cykel, kig godt på illustrationerne, har vi husket en pedal, har
vi husket en sadel osv

