Gedebukke
Tal om hvad en gedebuk (han)
er og hvad en ged er.

En stald
Tal om hvilken dyr, der bor i en
stald.

Største
Tal om størrelser, mindste – lille,
midterste – mellem, største – stor

Bro
Tal om, hvad man bruger en bro til.

Titel:

Genfortalt af Ole Thestrup

De tre Bukke Bruse

Tal om, hvordan man kan se ud, hvis
man ser fæl ud

Trold
Tal om hvad fantasifigurer er.

Bange
Tal om det at være bange, kom selv
med et eksempel

Vækket
Tal om det at blive vækket og vågne
selv.

Sæter
Tal om hvor der findes sæter, vis
det på et landkort og hvad gror der
på Sæteren.

Gode ord

Forfatter:

Roald Als

Fæl

Illustrator:

Under
Tal om, under og over.

Samtale om illustrationer:
- tal om illustrationerne, find billeder hvor
den store, den mellemste og den mindste
Bukke Bruse er. Find trolden og tal om det at
være fæl, grim og uhyggelig.

Kreative aktiviteter inspireret af bogen:
- Brug bordteateret som ligger i Skattekisten og
dramatiserer historien.
- Eller brug et bord som kan være bro og hvis der
er et barn der har mod på at være trold kan bo
under bordet.
Find tre der vil spille Bukke Bruse og leg
historien.
- Tegn gederne og trolden

- Evt. sætninger til eftersigen:
1. ”Åh nej, spis mig ikke!”
2. ”Nu kommer jeg og æder dig!”
3. ”Hvem er det der tramper på min bro?”

Bogquiz
- husk fokus på sproglige elementer

1.
2.
3.
4.
5.

Hvad er bogens titel?
Hvad er der på bogens forside?
Find et blad på bogen?
Hvad er en gedebuk?
Det hedder en ged, hvad hedder det når man siger
to…..?
6.
Er en trold smuk?
7.
Hvad er antonymet for stor?
8.
Hvad er antonymet for trampe?
9.
Hvem æder? Er det et dyr eller et menneske?
10. Er en trold et menneske?
11.

Hvad bruger man en bro til?

12.

Har geder horn?

13.

Hvad kan der være under en bro?

14.

Hvad laver en forfatter?

15.

Vis hvordan man tripper?

16.

Vis hvordan man tramper?

17.

Vis hvad lille, mellem og stor er?

18.

Hvad er antonymet for fed?

19.

Hvad vokser der på sæteren?

20.

Hvilket dyr er de tre Bukke Bruse?

