Sætninger til eftersigen:

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder til børn 2-3 år

”Vågn op, Bamse!”
”Skovtur! Okay!”
”Er den farlig?”
”Vent på mig, Ven.”

Bogquiz

-vi øver os i at svare på spørgsmål
Vil Bamse med på skovtur?
Hvad skal Bamse have med på skovtur?
Hvorfor vil Bamse ikke bære tasken?
Hvad hedder Bamses ven?
Må Ven komme med på skovtur?
Hvad gør Bamse og Ven, da de når toppen af
Skovtursbjerget?
Kan Bamse og Ven spise det hele?
Hvorfor løber Bamse og Ven alt hvad de kan, ind i
skoven?
Hvor bor Ven?
Hvor bor Bamse?
Hvor bor du?
Har du lyst til at vække Bamse en anden gang?
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Samtale om illustrationer
Gode ord
Vågn op/ vågen/vække – find på sætninger, der
belyser de forskellige tilstande.
Skovtur – hvorfor hedder det skovtur? Hvad kan man
sige, hvis man tager på tur til stranden? Eller byen?
Bananer - konkretiser
Skovturstæppe - konkretiser
Taske – Konkretiser
Lange skridt – prøv at gå med lange skridt
Tung / let – find ting, der er tunge/lette
Stribet – find ting, der stribede

Kig på første opslag. Hvad laver Bamse?
Hvilken farve har vognen, Bamse ligger i?
Kig på opslaget med slikfrøerne. Hvad spiser
fuglen?
Kig på billedet med abens hale – hvorfor tror
Bamse, at det er en slange?
Kig på opslaget, hvor Bamse og Ven spiser på
bjerget. Hvor mange fugle kan du se?
Kig på opslaget, hvor Bamse og Ven siger farvel til
hinanden. Hvordan siger de farvel?
Kig på sidste opslag. Vinker Bamse også til dig?

Slange – snak om, hvordan slanger ser ud
Ven – snak om at have en ven

Kreativ aktivitet

Skovtursbjerget – snak om hvad et bjerg er

Tegn Bamse, der står og vinker på toppen af et
bjerg.

Skyer – Kig, om der er skyer på himlen i dag
Blæsende – blæser det i dag? Hvordan føles det, når
det blæser? Kan du lide, når det blæser?

Leg, at I skal på skovtur. I skal have et
skovturstæppe, bananer og en flaske vand med i
tasken.

