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Hvad hedder kongen?
Hvad er det tudsen klæder sig i?
Hvad drikker træet?
Blomsterne kysser med solskinslæber. Hvad tror I det
betyder?
Hvad sker der med udklædningstøjet ?
Hvad ligner lopperne?
Hvorfor er der to forskellige dåser loppeeleksir?
Hvad sker der når Kongen gnider sig i hænderne og
klaprer højt med tænderne?
Kongen har fyldt kanonerne op – Dronningen har givet
dem top.
Hvad betyder det at hun har givet dem top?
Hvad er det for en fest der gøres klar til?
Hvem mon Den Hemmelige Pige er?

Titel: Den Hemmelige Pige
Forfatter: Janus Kodal
Illustrator: Otto Dickmeiss

Gode ord & vendinger

Syde – Prøv at lave lyden. Lyd som en stegepande.
Maskerade – en fest hvor man klæder sig ud.
Kender I andre fester hvor man klæder sig ud?
Kuller – blive lidt bims i hovedet.
Stadse – gør meget ud af det.
Dingenoter – alle mulige ting og sager
Blive kvit – slippe af med. Smide ud.

Samtale om illustrationer
For det første: Hov, hvad sker der med
popcornene?
For det femte: Hvad er der i de bobler tudsen
kommer af med?
For det syvende: Der er mange dingenoter på
kjolen. Kender I tingene? Og kan I finde kineserne?
For det ellevte: Hvad kommer der op af vulkanen?
Hvem kigger på?
Kan I lide den slags illustrationer? Hvorfor? eller
hvorfor ikke?

(Loppekomma)tropper - en hel flok soldater
Eliksir – medicin.

Kreativ aktivitet
Lav popcorn og spis dem imens I tegner det I gerne
vil klædes ud som.
Tegn det I gerne vil servere til en fest.

Spørgsmål til bogsamtale




Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer?

Sætninger til eftersigen
Der hopper op og ned som loppekommatropper.
Den Allerhemmeligste Hemmelige Pige.

