Ordquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder for børn 2-3-4 år

Hvad hedder børnene i bogen?
Hvad vil Stine gerne tegne?
Hvad vil Oskar gerne tegne?
Hvad sidder Oskar og venter på, mens Stine tegner sin
traktor?
Hvorfor bliver Stine vred?
Hvad sker der med tegningen?
Hvorfor vil Oskar hjem?
Hvad gør Oskar, da han kommer hjem?
Hvorfor bliver Oskar vred?
Hvad er det for en post, som Oskar får?
Kan Oskar lide tegningen?
Kan I lide tegningen?
Har I prøvet at være uvenner?

Titel: Oskar og Stine bliver uvenner
Forfatter: Åsa Mendel-Hartvig
Illustrator: Ane Gustavsson

Gode ord
Uvenner – snak om hvad det vil sige, at være uvenner
Traktor – ved alle, hvad en traktor er? (kig evt. på
første opslag)
Hurtigere/komme først – konkretiser, fx hvem når
først at sætte sig ned?
Oskars tur – snak om ”hvis tur det er til at..”
Vred – hvordan ser man ud, når man er vred?
Bestemme – når nogen hele tiden siger, hvad man skal
gøre
Revet – at rive med negle eller kløer. Er nogen fx blevet
revet af en kat?
Post – brev eller pakke, der kommer med postbud

Kig på opslaget, hvor Stine tegner den røde traktor.
Hvordan har Oskar det?
Kig på opslaget, hvor Oskar har taget Stines tegning.
Hvorfor mon bogens illustrator har tegnet en masse
farver og streger omkring dem?
Kig på opslaget, hvor Oskar ikke vil lege mere. Hvor er
han? Hvordan har han det? Hvordan har Stine det?
Kig på opslaget, hvor Oskar har fået post fra Stine.
Hvordan har Stine sat tegningen sammen?
Kig på sidste opslag. Hvem sidder i traktoren? Hvilke dyr
svømmer rundt i søen?
Kreativ aktivitet

Spørgsmål til bogsamtale





Var der noget, I godt kunne lide ved bogen?



Leg ”hvem kommer først”
Lav grimasser og vis forskellige følelser
Tegn en traktor eller en tegning og send den som
post til en ven.
I kan skiftes til at bestemme i en aktivitet.

Var der noget, I ikke kunne lide ved bogen?

Sætninger til eftersigen
Samtale om illustrationer
Kig på bogens forside. Hvad tegner Stine?
Kig på bogens bagside. Hvem er det? Og hvilket humør
er han i?

”Rød, gul, grøn og blå”
”En lillebitte en”
”Stine vil bestemme alting”
”Oskar vil hjem”
”Neej! Hjulene bliver forkerte!”
”Og den er superfin”

