Gode ord og vendinger
Kækt – find synonymer
Hofdamer – hvad laver en hofdame?
Sølvfutteraler – Find synonymer (etui, beholder, æske,
kiste…) Se billedet s. 6-7
Presenterne – gaverne
Det samme foredrag (om fuglens sang) - en særlig
måde at synge på
Han lod sig ikke forknytte - skræmme
Skralde -

Jeg har aldrig hørt en dejligere komposition –
Melodi
Hille den – hold da helt op
Heraus – kommer fra tysk og betyder…

Spørgsmål til bogsamtale




Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer?

Samtale om illustrationer
Kik på og snak om ansigtsudtrykkene på s.11. Hvad mon
de forskellige tænker om nattergalen?
Kik på billedet s. 13. Ser prinsen fattig ud? Kan kongen
lide ham?
Tæl alle grisene på opslaget s. 14-15
Snak om madretterne på opslaget s. 24-25.

Kreativ aktivitet

Men det allerkunstigste var dog – det
allermærkeligste…

Leg ’Komme fremmede’ : Én eller to går udenfor døren,
banker på og leger fremmede, de kan f.eks. mime eller
klæde sig ud. De andre tager imod, og skal gætte hvem
de er.
Syng ’Ach, du Lieber Augustin’

Det er så grueligt – det er så forfærdeligt

Sætninger til eftersigen

Overhovmesterinden – en hovmester er egentlig en
skibskok.

Der var engang en fattig prins
’Den er mere end nydelig’ sagde kejseren, ’den er pæn’
Superbe! Charmant!

Jeg vil have ti kys af prinsessen
Hele aftenen og hele dagen måtte gryden koge
’Hundrede kys af prinsessen’, sagde han’ eller hver
beholder sit’
Stå for
Hille den! hvor han skyndte sig!
’Heraus’ sagde kejseren
Jeg er kommet til at foragte dig, du!
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Bogquiz
Hvorfor bliver prinsessen ikke glad for rosen og
nattergalen?
Hvor stammede rosen fra?
Hvad var specielt ved den?
Hvorfor græder kejseren, da han hører nattergalen
synge?
Hvad gør prinsen, da prinsessen ikke vil se ham?
Hvad er så specielt ved den gryde, Svinedrengen laver i
svinestien?
Hvad kan skralden?
Hvorfor skal hofdamerne stå for?
Hvorfor bliver prinsen sur over at prinsessen bedre kan
lide skralden og gryden end rosen og nattergalen?
Hvad synes du om slutningen? Hvordan plejer eventyr at
slutte?
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