Pludrende
der skal pludres

Brødre
lav små familie-stamtræer sammen
med børnene

Søstre
lav små familie-stamtræer sammen
med børnene

Modne

Søskende

brug familiestamtræet

Smaskelyde
der skal laves høje smaskelyde

Livret
lad børnene fortælle om deres livretter
.

Gode ord

vis det

Victor Banan

Skrællen

Titel:

tegn en mango med pletter på

Jan Mogensen

Pletter

Forfatter:

sammenlign formerne på appelsiner og
agurker, sæt ord på

Jan Mogensen

Aflangt

Illustrator:

konkretiser, evt. en grøn umoden
banan og en gul moden banan

Sætninger til gentagelse
1. ”Victor var den allermindste”.
2. ”Jeg kan ikke li’ meloner”.
3. ”Og så måtte bedstefar smage”.

Samtale om illustrationer
Brug illustrationerne med mange aber til at lege ”find det, jeg siger”, fx ”find
den abe, der sidder allerøverst oppe!” ”find den abe, der hænger i én arm”
osv.

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 kan huske, hvad den lille abe hedder?
2. Er der nogen, der kan huske, hvor den lille abe bor?
3. Er der nogen, der kan huske, hvad det er Victor skal hver gang, der
kommer noget nyt mad?
4. Er der nogen, der kan huske, hvorfor Victor ikke kan lide
mangofrugter?
5. Hvem kan huske to af de ting, Victor ikke vil spise?
6. Hvem kan vise, hvordan man pludrer?
7. Er der nogen, der kan huske, hvad fuglen er for en slags?
8. Hvem kan sige det, Victor sagde, da han spiste en lille, bitte bid af
bananen?
9. Hvem kan huske, hvad Victor sagde, da han ikke kunne spise flere
bananer?
10. Den her er svær – er der nogen, der kan huske hvor mange
søskende Victor har?
11. Er der nogen, der kan huske, hvorfor Victor ikke kan lide meloner?
12. Er der nogen, der ved, hvilken form appelsiner har?
13. Hvad går Victor ud for at lede efter?
14. Hvad betyder det, at noget er lækkert?
15. Er der nogen, der ved, om en bror er en dreng eller en pige?
16. Vis hvordan man smasker.
17. Hvem ved, hvad en livret er?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Tegn de frugter der er med i bogen, brug gerne rigtige frugter til at kigge
efter.

