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1. Hvor mange koner har sheiken?
2. Hvorfor har man kameler i ørkenen?
3. Kan man få noget fra kamelen? (uld, mælk)
4. Hvorfor giver sheiken kamelen navnet Rabah?
5. Hvad kalder Ben Benni sin kamel?
6. Hvorfor har nogle af kamelerne fire pukler?
7. Er der andre end sheiken, der snyder?
8. Hvad kan Ben Benni lide at lave?
9. Hvorfor fortæller børnene vandede vittigheder?
10.Hvordan får man en fisk til at grine?
11.Hvad kaldes den lange skjorte Ben Benni har på?
11. Hvorfor kaldes planten en rose? (fordi den folder
bladene ud som en rose, når den bliver vandet)

Titel: Det store kamelvæddeløb
Forfatter: Oscar K.
Illustrator: Antonieta Medeiros

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

1. sheik – hvad betyder det? (overhoved/fyrste)
Har i hørt om andre betydninger af ordet? (smart
fyr/en piges kæreste)

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

1.
2.
3.
4.

2. vandpibe – hvordan virker en vandpibe?
3. kamel – hvad er forskellen på en kamel og en
dromedar? Hvorfor har de pukler?
4. Tusinde og én – der er 1001 kameler, kender I
andet, der hedder noget med 1001?
5. røven – find synonymer. Hvornår bruger man de
forskellige udtryk?

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

Samtale om illustrationer:
1.
2.
3.
4.

Hvorfor har sheikens koner telt på?
Kan man se forskel på sheikens koner?
Find kamel nr. 1001
Se billedet hvor Ben Benni rider alene i ørkenen.
Hvad er det han smider i sandet?

Kreative aktiviteter:
6. Jerichos roser – er det roser? Hvad har de tilfælles
med kameler? (kan klare sig længe uden vand)

Tegn en kamel

7. dadler – hvad vokser dadler på? Er dadler saftige?

Sætninger til eftersigen:

8. basaren – Hvad kan man købe i basaren?

”Ben Benni kaldte den Musad. Det betyder fri kamel”
”De andre sheiksønner trænede og trænede deres kameler”
”Lige inden skuddet gik af, dukkede Sheik Benni op og stak
en rød chili i røven på Musad”

9. chili – hvad ved I om chili?

