Pludselig
alle laver pludselig en bevægelse.

Kruseduller
alle tegner kruseduller.

Prikker
se om nogle har noget tøj på med
prikker. Tal om andre mønstre.

Lille alf
Titel:

Hanne Hastrup

Cirkeline bliver til

Cirkel
tal om former, find at det der er en
cirkel, tallerken osv.

Tændstikæske

–

medbring en tændstikæske.

Bi
google billede af bi, tal om hvepse,
humlebier, honningbier, osv.

Forsvinder
tryl noget der forsvinder.

Allerbedste
brug eksempel fra bogen, og alle
taler om hvad de synes er det
allerbedste

Gode ord

Forfatter:

brug det i hverdagen – evt. referere
til bogen.

Hanne Hastrup

Rod

Illustrator:

brug illustrationen til at vurdere
Cirkelines størrelse.

Sætninger til gentagelse
1. ”Der var engang en tegner”
2. ”Jeg tror jeg vil bo hos dig”
3. ”Du skal hedde Cirkeline”

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 tegner?
2. I dag tegner jeg, i går … jeg.
3. Hvad er antonymet til lille?
4. Hedder det en kjole eller et kjole?
5. Hvilken form har Cirkelines hoved?
6. Kender du andre former? Find evt. flere på illustrationerne i bogen.
7. I dag hjælper jeg, i går … jeg.
8. Hvad er antonymet til sjov?
9. Det hedder en mus, men flere …
10. Hvad rimer på bil?
11. Hedder det en fest eller et fest?
12. Hvad er antonymet til dag?
13. Hvad rimer på bi?
14. Hedder det ’lægger sig til at sove’ eller ’sætter sig til at sove ’?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Undersøg illustrationerne, og find alle de forskellige ting Cirkeline laver
med sine venner.
Tegn Cirkeline. Den voksne styrer processen, og sætter ord på: ”Nu
tegner jeg en cirkel, det er ansigtet” osv.

