elg
kig på billeder af elge, tal om Elges
karakteristika

vildmarken
se på illustrationen, hvorfor mon man
kalder det en vildmark?

fornemmelse –
Tal om hvordan man kan fornemme
/mærke noget. Hvad betyder

krystalkugle
se billeder af krystalkugler og tal om hvad
en krystalkugle er .

mild brise, hård vind,
brølende storm
tal om blæsevejr, hvordan det kan blæse
lidt som en mild brise, eller som en hård
vind, eller storme.

Gode ord

lykken
tal om hvad lykke er for noget. Hvad kan
gøre dig lykkelig?

Elg søger lykken

se billeder af kahytter, tal om: har nogen
prøvet at være i en kahyt på et skib?

Titel:

kahyt

Nicholas Oldland

tag en dyb indånding! Tal om hvornår man
kan have brug for at tage en dyb
indånding?

Forfatter:

dyb indånding

Nicholas Oldland

sejl
se billeder af forskellige både, tal om hvad
sejlbåde bruger sejlet til.

Illustrator:

savnede
Fortæl på skift om I har prøvet at savne
nogen eller noget.

Sætninger til gentagelse
1. ”Den kiggede i en krystalkugle”
2. ”Nu vidste elg, hvad den ville”
3. ”Lad os hoppe ud fra klippen”

Samtale om illustrationer
Se på illustrationen og tal om hvilke aktiviteter Elg og Tirsdag lavede på den
øde ø.

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. Hvem er med i historien?
2. Hvilket dyr er størst, en elg eller en hund?
3. Hvordan var Elg i begyndelsen af historien, vild/stille/bange?
4. Hvad er forskellen på en sejlbåd og en motorbåd?
5. Hvad skete der med Elg, da det blev stormvejr på hans sejltur?
6. Hvem mødte Elg på den øde ø?
7. Hvad lavede Elg på den øde ø? Nævn nogle af aktiviteterne.
8. Hvor kan man bo i en kahyt (i en flyvemaskine, i et hus, på en båd)?
9. Tag en dyb indånding.
10. Hvad rimer på ø?
11. Hvilke to venner havde Elg i bogen?
12. Hvilke to ord er der i sømand?
13. Hvad skete der til sidst i historien

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Gå ud og mærk på vejret. Tal om: er der vindstille, en mild brise, hård vind
eller stormvejr?

