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1. Hvad synes I om Gilberts forældre?
2. Hvorfor kravler Gilbert op på taget?
3. Er det i orden, at børn sidder oppe på et tag en
hel nat?
4. Hvorfor bliver Gilbert så sur?
5. Kan man ikke have fodboldtøj på i skole?
6. Er det så anderledes med piger, som forældrene
tror?
7. Hvad mon der sker, når faren trækker
rullegardinet ned?

Titel: Far, mor og hele balladen
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Illustrator: Mette-Kirstine Bak

Samtale om illustrationer:
Gode ord og vendinger
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender
ordet og kan fortælle, hvad det betyder

Balladen - Kan det være både noget godt og noget
dårligt?
Griseri – Hvad betyder det? Og hvor mon det ord
kommer fra?
Krusedulle - er det virkelig ingenting?
Stædig- Hvad vil det sige at være stædig? Er det godt
at være stædig?
Drillesyg: bliver man syg af at drille? Eller hvad vil det
sige at være drillesyg?

Spørgsmål til bogsamtale
1.
2.
3.
4.

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?

Kig på forsiden - hvad laver Gilbert og hvordan ser hans
ansigtsudtryk ud sammenlignet med moren og farens?
2. Hvad synes I om billedet, hvor Gilbert spiser mos? Og
siden med alle bleerne? Er det sådan babyer er?
3. Kig på Gilberts kruseduller på væggen. Kan I finde nogle
figurer, Gilbert har tegnet? Hvorfor mon hans mor og far
ikke kan se det?
4. Find familiens hund på tegningerne. Hvad synes den om
Gilbert?
5. Kig på sidste opslag. Hvorfor mon der sidder børn på alle
tagene?
Kreativ aktivitet:
1. Tegn kruseduller og se om det ligner noget.
2. Tegn en baby som I synes babyer er. Søde,
irriterende, sjove osv.
Sætninger til eftersigen:
” Hold da op hvor han pøller”
”Det er de rene kruseduller”
”Ak ja – sukker faren. Ligesom i gamle dage”
”Og han er jo lækker og rund og lyserød at se på”

