Anderledes
tal om ordet ved hjælp af eksemplet
i bogen.

Nisser – trolde –
kæmper – og
dværge
google billeder

Kælder
måske er der en kælder i
børnehaven, eller hvem har en
kælder?

Spøgelsesfamilie
Titel:

Inger og Lasse Sandberg

Laban, det lille spøgelse

Pibe
alle prøver at pibe som en mus.

Præcis
hold øje med et ur, og se hvornår
klokken er præcis 12

Lagenet
medbring et lagen og prøv det!

Forbavset
se forbavset ud

Legekammerat
alle fortæller om deres legkammerat.

Gode ord

Forfatter:

Inger og Lasse Sandberg

Stønne
alle prøver at stønne som et
spøgelse.

Illustrator:

tal om hvem der bor i familien.

Sætninger til gentagelse
1. ”Alting ordner sig, når bare han får lov til at øve sig på slottet”
2. ”Hjælp! Et spøgelse!”
3. ”Nu skal jeg gøre dig bange”

Samtale om illustrationer:
Tal om hvilke farver der er brugt til illustrationerne.
Undersøg om der er en uhyggelig illustration.

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 ikke et transportmiddel: En bil, en flyvemaskine eller et
spøgelse?
2. Hvad rimer på vugge?
3. Hedder det et spøgelse eller en spøgelse?
4. I dag hjælper jeg, i går … jeg.
5. Er der en eller to forfattere til bogen?
6. Hvad er antonymet til stor?
7. Labans mor maler kaffe, hvad kan man også male?
8. Hedder det et slot eller en slot?
9. Det hedder et spøgelse og mange …
10. Vis hvordan man sukker dybt.
11. Hvad er antonymet til uheldig?
12. Det hedder en legekammerat og mange…
13. Hvilket ord kan du bruge i stedet for ”bange”?
14. Hvad er antonymet til usynlig?
15. Vis hvordan man er uhyggelig.

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn et spøgelse med børnene, hvor den voksne der tegner for.
Tegn evt. uhyggelige figurer!
Lav spøgelsesdragter af gamle lagner.

