Bjørn
google biller af forskellige bjørne, brune
bjørne, isbjørne osv.

Efterår
tal om årstiderne

Visne blade
find forskellige blade og lad dem tørre hvis
det ikke er efterår

rul sammen med børnene

Smage
smag for skellige ting. F.eks. surt -sødt –bittert
– stærkt

Sjoskede
vis det – gør det sammen.

Poter
tal om hvad de forskellige dyr har. Hove,
klove, poter, fødder osv.
.

Gode ord

Rulle sig

Lillebjørn

bomuligheder.

Titel:

Hule
byg en hule af tæpper. Tal om andre

Jan Mogensen

vis det

Forfatter:

Klatre

Jan Mogensen

Kik på skyerne og tal om formerne på skyerne

Illustrator:

Skyer

Sætninger til gentagelse
1. ”Hold op med det pjat?”
2. ”Nej, nu er det nok!”

3. ” Må jeg ikke sove en uge til?”

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 antonymet til sove?
2. Hvad kan man med et ord kalde: bjørn, hare og ulve?
3. Hvem bor i huler?
4. Kan du fortælle en lille historie om en bjørn?
5. Hvad rimer på hule?
6. Hedder det en bjørn eller et bjørn?
7. Hvad er en bedstefar?
8. Hvad er antonymet for vinter?
9. Hvad er antonymet for vågen?
10. Har vi sne om sommeren?
11. Vis, hvordan man gør når man kravler?
12. Prøv at aede den, der sidder ved siden af dig.
13. Lav en uhyggelig lyd.
14. Går mennesker i hi om vinteren?
15. Har du poter eller fødder?
16. Hvad sker der udenfor om foråret?
17. Hvad er en syvsover?
18. Bjørnemor, er det en far eller mor?
19. Hvad hed historien om de to bjørne?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Byg en hule over et bord, med tæpper.
Tegn en stor bjørn og en lille bjørn
Syng sangen: Bjørnen sover

