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”Blink, blink, hvad, hvad?”
”Du har jo fødselsdag!”
”Pakke! Stor prikket pakke”
”Hurra, hurra, hurra!”

Bogquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål
Hvor mange år bliver Bamse? (tæl lysene på kagen)
Hvem tror I der siger tillykke med kage og gave?
Tror I Bamse får pustet lysene ud helt selv?
Kan I puste lys ud?
Har I fået kage til morgenmad på jeres fødselsdag?
Er Bamse god til at cykle?
Har de glemt Bamses fødselsdag i børnehaven?
Hvad får de at spise til fødselsdagen i børnehaven?
Hvad har farmor og farfar med til Bamse?
Hvad tror I Bamse bliver mest glad for? Cyklen eller
huen og vanterne?

Titel: Tillykke!
Forfatter: Anna-Clara Tidholm
Illustrator: Anna-Clara Tidholm

Gode ord

Samtale om illustrationer

Blink , blink – hvordan blinker man?

Kig på Bamses pakke. Kan man se hvad der gemmer sig
der?

Fødselsdag – hvad sker der på din fødselsdag? (snak
evt om hvordan i fejer fødselsdage i institutionen)
Puste – kan I puste?
Pust på jeres hænder og mærk luften
Balloner – har I haft en ballon?
Hvorfor kan balloner puste lys ud?
Mæt – kan man spise mere når man er mæt?

Bamses nye cykel har mange farver. Kender I nogen af
dem. (lån evt en bog om farver)
Hvorfor mon alle ved Bamse har fødselsdag? (billedet på
vej til børnehaven. Ballon på tasken?)
Hvor mange bamser er der på legepladsen?
Hvor mange bamser er der omkring bordet i
børnehaven?

Prikket – kan I finde prikkede ting i børnehaven?(snak
om mønstre)
Papirraslepakke – rasl med papir og snak om lyde.
Find andet der kan rasle.
Hindbæris – ved I hvordan hindbær smager? Sødt eller
surt?

Kreativ aktivitet
Racerløb på cykler
Pust balloner op og mærk og snak om luften
Dans og leg med ballonerne bagefter
Spis hindbær eller blåbær (evt. hindbæris)

