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vi øver os i at svare på spørgsmål
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Bogfolder til børn 0.-1. klasse

1. Hvad kan Bertil ikke finde, da han skal i skole?
2. Hvorfor er Mor ked af det? Er du også ked af det af og
til?
3. Hvem er Borte?
4. Borte har taget mange af Bertils ting, kan du huske,
hvad det er?
5. Hvad æder Borte i matematiktimen?
6. Hvorfor kigger Mor ikke under Bertils seng?
7. Hvad laver Borte under Bertils seng?
8. Hvordan får Bertil Borte til at forsvinde?
9. Har du også problemer med Borte, bliver ting væk for
dig?

Titel: Bertil og Borte
Forfatter: Kim Fupz Aakeson
Illustrator: Jørn Villumsen

Gode ord og vendinger:
Spørgsmål til bogsamtale
Begynd altid med at spørge eleverne, om nogen af dem kender
ordet/vendingen og kan fortælle, hvad det betyder.

1. Entreen – hvad er en entre? (et rum, en gang, en
forstue)
2. Borte – kan man hedde Borte? Kender du andre ord,
der betyder det samme?

Aidan Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993):

1.
2.
3.
4.

Var der noget du godt kunne lide i bogen?
Var der noget du ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede dig?
Var der noget, du kom til at tænke på som minder
om andre bøger og film?

3. Elendige – find synonymer (dårlige, usle)
Samtale om illustrationer:
4. Mor er ikke i humør for tiden – er hun så i godt eller
dårligt humør? Er hun glad eller ked af det?
5. IPod - hvad bruger man den til?
6. Snakke mig efter munden - hvad vil det sige?

1. Se på illustrationen med indholdet fra Bortes mave.
Kan du sætte navn på tingene.
2. Se på Bertil og hans ansigtsudtryk. Først er han ked
af det, så er han bange, udspekuleret, hævngerrig,
forundret og til sidst rigtig glad.
3. Snak om følelser og deres udtryk.

7. Smasker - prøv at smaske – hvornår smasker man?
8. Skældud - har du prøvet at få skældud/en
skideballe/en overhaling

Kreative aktiviteter:
Kan du tegne et lille møgdyr eller et monster.

9. Møgdyr - skældsord - når man er rigtig dum – kender
du andre ord?
Sætninger til eftersigen:
10.Eksploderer – når noget springer i luften. Kender du
ting der eksploderer?
11. Ør i bolden – hvad betyder det? – (rundt på gulvet,
forvirret) Hvad menes der med bolden?

1.
2.
3.
4.
5.

”Borte har taget den”
”Fra nu af passer jeg ekstra godt på mine ting”
”Sikke et lille møgdyr”
”Lige nu er jeg faktisk så småt ved at være mæt”
”Borte eksploderer ud over hele Bertils værelse”

