Stille
alle er helt stille.

Bjerg
google billeder af bjerge, måske
kender nogen Himmelbjerget?

Uhyre
alle prøver at ligne et uhyre.

Gennem

Smed, kylede,
slyngede
der skal kastes med sten…..

Har ret
brug det i passende sammenhænge
i hverdagen.

Gode ord

se rasende ud, tal om
gradbøjninger: sur, gal, vred osv.

De to uhyrer

Rasende

Titel:

Natten
alle fortæller om noget de laver om
natten.

David McKee

Aften
alle fortæller om noget de laver om
aftenen.

Forfatter:

brug det i hverdagen.

David McKee

Aldrig

Illustrator:

brug et køkkenrullerør, og alle
prøver at sige noget gennem røret.

Sætninger til gentagelse
1. ”Vågn op, dit dosmerdyr”
2. ”Åh, hold kaje, din klaptorsk”
3. ”Du er bare en udsplattet, skeløjet, slimet spaghetti”

Samtale om illustrationer:
Gennemse illustrationerne, og find ud af hvad der sker med
bjerget.

Vælg refleksionsspørgsmål og/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 er bogens titel?
2. Hedder det ét uhyre eller en uhyre?
3. Kender du andre ord for stille?
4. I dag snakker jeg, i går … jeg.
5. I dag ser jeg, i går … jeg.
6. Hvad er antonymet til dag?
7. Heddet et et bjerg eller en bjerg?
8. Det hedder et uhyre og to …
9. Hvad er antonymet til ”råbe”?
10. Hvilket ord kan du bruge i stedet for ’skreg’?
11. Vis hvordan man fniser.
12. Hvad rimer på skæg?
13. Hvad er der på bogens forside?
14. Hvad er der på bogens bagside?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn uhyrerne. Den voksne styrer processen, og tegner for. Brug
evt. illustrationerne, når uhyrerne skal studeres.

