Gode ord & vendinger

Samtale om illustrationer

Kæledyrsferie – Har du hørt om det før? Kender
du en anden slags ferie hvor man kan møde dyr
(bondegårdsferie)?

Kik og snak om opslaget fra lufthavnen

Checke ind – hvordan foregår det?
Nomadefamilie – familie der flytter fra sted til
sted i ørkenen, for at finde føde til deres dyr
Barrakuda – er en…?
Guiden – hvad laver en guide?

Opslaget: Endelig er vi fremme. Man siger at
hunde og deres ejere ligner hinanden. Gælder det
også for andre dyr?
Snak om billedet fra stranden.

Kreativ aktivitet
Tegn et dyr, der ligner dig selv.

Tænke positivt – hvorfor kan det være godt?

Sætninger til eftersigen

Forlystelsespark – nævn nogle forlystelsesparker
du kender

”På Gran Canaria er alt bedre og billigere”

Kinesisk snoretræk – hver præmie er bundet fast
i en snor, alle snorene er samlet i et bundt. Så
trækker man i en tilfældig snor, og ser hvilken
præmie, man får.
Find et billede i bogen, hvor man kan se det.
”Klare regler er fundamentet for enhver
opdragelse” - hvad er et fundament?
Souvenirbutikken – hvad kan en (dansk) souvenir
være?

”Må jeg sige noget?”
”Her er ingen Halløj”
”Klare regler er fundamentet for enhver opdragelse”

Bogquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål
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Hvad hedder fortælleren?
Hvad hedder hunden?
Hvordan kommer Halløj til lufthavnen?
Hvem har hjemve?
Hvad er det klogt for forældre at gøre?
Hvad hedder den sidste regel faren har skrevet?
Hvad gør Halløj i forlystelsesparken?
Hvad hedder den miljøvenlige genbrugssouvenir
som Halløj sluger?
Hvorfor vinder far konkurrencen om Årets
Kæledyrskæledægge?
Hvad har koen hele tiden vidst om det at rejse?
Har du prøvet at have et kæledyr med på ferie?
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