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Ordquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål
Hvilken farve er Manos spand?
Hvilken farve er Mikkels spand?
Hvad gør Mikkel ved Manos hår?
Hvordan laver Mano plæver?
Hvad gør Mikkel ved Manos slot?
Kan Mano lide det?
Hvorfor kan Mikkel ikke lide at Mano og
den nye dreng mosler?
Kan Mikkel lide at hunden kommer?
Hvordan viser hunden, at den godt kan lide
den nye drengs støvler?
Kan den nye dreng lide det?
Hvad gør den nye dreng?
Har du prøvet, ikke at være med til at lege?

Titel: Jeg elsker Mano
Forfatter: Pija Lindenbaum
Illustrator: Pija Lindenbaum

Gode ord

Samtale om illustrationer

Elsker – kan lide rigtig meget. Hvem/hvad
elsker du?

Se på bagsiden.
Hvad hedder drengen, der fortæller historien?

Mormor – Er mors mor

Se det første billede. Hvor er Manos mormor?

Hår – vi har det på hovedet, og andre steder på
kroppen. Hvordan er Manos hår? Hvordan er
drengens hår? Hvordan er dit hår?

Se billedet ’jeg elsker Manos spand’.
Hvad laver Mano? Hvad vil Mikkel gerne?

Plæver – Hvordan laver man det?

Se billedet ’og jeg kan ikke lide når min spand
vælter’ Hvem får Mikkels røde spand til at vælte?

Gamle pinde – hvor kan man finde dem? Hvor
kommer de fra. Find synonym (visne)

Se billedet ’Hunden kan godt lide drengens støvler’
Hvem morer sig - Hvorfor?

Ødelægge – er du kommet til at ødelægge noget?

Se det sidste billede.
Hvorfor kan Mikkel godt lide hunden nu?

Vælter – antonym til stå op. Konkretiser
Mosler – find synonymer

Kreativ aktivitet

Spørgsmål til bogsamtale

Find gamle pinde og andet interessant, og lav
plæver i sandkassen, og se, hvad der kommer ud af
det.

Var der noget, I godt kunne lide ved bogen?
Var der noget, I ikke kunne lide ved bogen?

Sætninger til eftersigen
”Jeg elsker Mano”
”Jeg elsker Manos plæver”
”Jeg kan ikke lide ham drengen”
”Jeg kan godt lide hunden!”

