aften
tal om at det hedder, morgen, formiddag,
middag osv.

tidligt
antonymet er sent. Tal om at man kan stå
tidligt op, kan man gå tidligt i seng? Hvornår
er børnene stået op i dag, var det tidligt
eller var det sent. Hvornår bliver de hentet,
er det tidligt eller sent?

råbte
hvad er antonymet ?

vaklede
ud på gulvet, og så skal der vakles af sted.
At vakle er det det samme som at gå ?

Titel:

Gunilla Hansson

Jeg sagde godnat, sagde far

junglen
hvad er det, er der forskel på en skov og en
jungle? I DK har vi så jungler eller skove?
Hvilke dyr kan der være i junglen?

en bred

lidt et drilleord. Vis at en bred kan være det
sted der er lige ved siden af åen, eller man
kan være bred (tyk).

spor
lav spor i sandet – dyr laver spor, se på
forskellige dyrespor i bøger. Hvad betyder
det så når man siger. ” det gør ikke spor”

listede på tåspidserne
ud på gulvet og list på tåspidserne, prøv
også at gå på hælene

sti
tal om forskellene på en sti, en vej, et
fortov, en gade

Gode ord

Forfatter:

Gunilla Hansson

ud på gulvet -tag nogle tunge skridt- laver I
så huller i gulvet ? prøv at ta´ nogle lette
skridt

Illustrator:

tunge skridt

Sætninger til gentagelse
1. Pludselig hørte de noget.
2. Katrine og Mads sad helt tæt sammen.
3. Han skreg så højt at hele teltet væltede.

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. Katrine er et pigenavn – sig 3 andre pigenavne?
2. Er forfatteren en dame eller en mand?
3. Vis mig en tåspids?
4. Det hedder en mus mange m...
5. Hvor er nedenunder bordet?
6. Når man går i seng siger man god nat, hvad siger man om
morgenen?
7. Hedder det en telt eller et telt?
8. Mads er et drengenavn, nævn tre andre drengenavne.
9. ´Holdt vejret ´vis hvordan man gør det
10.

Hvad lyder højest, at skrige eller at skrige i vilden sky?

11.

Hvad er antonymet til at råbe?

12.

Det hedder en fod, to f…..?

13.

Hvad kan man med et ord kalde tiger, elefant, krokodille

14. Hvad er en flod?
15.

Hvad kan man ride på?.

16.

Sig to ting du ikke kan fordrage?

17.

Hvad er antonymet til nat?

18.

Hvad er en ven – hvem er din ven?

19.

Vis hvordan man kravler

20.

Hvisk noget til mig

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Leg en leg, hvor man skiftes til at være et dyr.

