Giraf
vis et billede af en giraf

Savanne
google fotos af savanner

Ældste
tal om hvem der er ældst

Bøje/ bøjede

Hidsig
tal om det at være hidsig

Sikkerhed
tal om det at være i sikkerhed

Gode ord

vis det – spark til noget ikke til
nogen

Gif og Raf

Sparker

Titel:

tal om hvad børnenes forældre
hedder

Jan Mogensen

Forældre

Forfatter:

Trætte
tal om det at være træt

Jan Mogensen

Skændtes
tal om det at være uenig og kan
måske kan begynde at skændes

Illustrator:

bøj forskellige ting

Samtale om illustrationer:
Se tal om illustrationerne, find giraf ungerne. Tal om det at være uenig.

Sætninger til gentagelse
1. Må jeg ikke lige sige noget?”
2. ”Jo, du må gerne fortælle”
3. ”Hvorfor er det altid dig, der skal drikke først?”

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 er bogens titel?
2. Hvad er der på bogens forside?
3. Hvor mange ben har en giraf?
4. Hedder det en eller et giraf?
5. Har en giraf en hale?
6. Hvad kan man finde på en savanne?
7. Er der træer på en savanne?
8. Hvad er antonymet for høj?
9. Hvem æder? Er det et dyr eller et menneske?
10. Har du prøvet at skændes med nogen?
11. Hvad spiser giraffer?
12. Har giraffer horn?
13. Har du prøvet at være uenig med nogen?
14. Hvad laver en forfatter?
15. Hvad er antonymet for forrest?
16. Hvad vil det sige at være led?
17. Vis hvad lille, mellem og stor er?
18. Hvad er et vandhul?
19. I dag drikker jeg – i går … jeg.
20. Hvilken side, skal du kikke til, når du kikker til højre?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn girafferne - to store og to små.
Find nogle legetøjs giraffer og de andre dyr, og historien kan dramatiseres.

