Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationer

Landevej – Snak om forskellige slags veje

Kik på de opslag, hvor Loppe er inde i skoven. Her er
teksten sat med fede bogstaver. Hvorfor mon?

Dyrlæge – Hvad laver en dyrlæge?

Find alle de dyr, der er med i bogen.

Klinikdame – Hvad gør klinikdamen?
Næppe – Nok ikke. Find på nogle sætninger hvor man
kan bruge ordet
Logre - Hvad logrer man med? Hvordan gør man?
Betyder det det samme, når hunde og katte logrer?
Med halen mellem benene – Kom med eksempler,
hvor man bruger det i overført betydning.
Cirkushest – konkretiser dens gang (er beskrevet i
bogen)
Bækken – find andre ord for vand der løber i naturen
(kilden, vandløbet,åen)
Find homonymer ( et musikinstrument, en potte man
bruger på hospitalet, knoglerne der får benene og
ryggen til at hænge sammen hos mennesker og dyr)
Konkretiser med billeder/genstande

Kreativ aktivitet
Leg blindebuk eller leg sanselege med bind for øjnene.
Sætninger til eftersigen
Jeg tager hunden med mig, den kan bo hjemme hos
mig.
I to må se at blive gode venner
Er du blind eller hvad?
Men hunde har gode næser. Fra nu af må han snuse sig
frem
Hold mund, hund, her bestemmer jeg
Jeg håber, det bringer held med en skibshund

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?

Hvor har du været? Jeg har sådan savnet dig.

Bogquiz
Loppe løfter benet og tisser på en busk. Tisser alle
hunde sådan?

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder til børn 5-6-7-8 år

Hvad gør en loppe?
Hvorfor hedder katten Liste?
Hvad gør Loppe første gang han ser Liste? Hvad gør
Liste?
Kan Loppe og Liste godt lide hinanden?
Hvordan kunne manden se, at der var noget galt
med Loppes øjne?
Hvorfor stod træet pludselig foran Loppe, så han løb
ind i det?
Nævn nogle af de ting, Loppe kunne lugte i skoven
Hvem møder de i skoven?
Hvorfor stikker katten af inde i skoven?
Hvordan finder loppe ud af, at han er kommet til
havet?
Hvorfor kan loppe ikke lide at være skibshund?
Hvem hjælper Loppe med at komme ud af skuret?
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