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1. Kender du navnene på andre dinosaurer?
2. Hvad leger Emil og Mads med?
3. Hvad er det Emil kan mærke på bunden af kisten
med legetøj?
4. Hvordan har Emil det, da han opdager Tyran er væk?
5. Hvad menes der med ”det er en krig på tavshed”?
6. Hvad foreslår Mor han skal gøre for at blive gode
venner med Mads igen?
7. Hvor får Emil ondt?
8. Hvor sidder dit hjerte og kan du nogen gange mærke
det banke?
9. Bliver Mads og Emil mon gode venner igen?

Titel: Tyran er væk
Forfatter: Kåre Bluitgen
Illustrator: Hans Ovesen

Gode ord & vendinger:

Spørgsmål til bogsamtale

Begynd altid med at spørge børnene, om nogen af dem kender
ordet og kan fortælle, hvad det betyder

Aidan Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)

1. Tyran – hvad er en tyran?
2. Stritter – kender du andre ting der kan stritte
(håret, fingre)
3. Stjæle – find andre ord, der betyder det samme?
(røve, bøffe, tage, rane)
4. Tyveknægte – gammeldags navn for en tyv
(knægt=dreng)
5. Tarvelig - hvornår er man tarvelig?
6. Den, der først rækker hånden frem – hvad kunne
man sige i stedet for?
7. Uafgjort - bruges meget i sportens verden. Hvad
betyder det?
8. Som at bestige et bjerg – prøv at beskrive hvordan
det føles?
9. Undskyldning – forklare en dum handling, tilgive
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der noget du godt kunne lide i bogen?
der noget du ikke kunne lide i bogen?
der noget der undrede dig?
der noget, du kom til at tænke på som minder
andre bøger og film?

Samtale om illustrationer:
1. Over Emils seng hænger der plakater. Kan du se,
hvad han godt kan lide?
2. Kik på opslaget fra skolegården. Nævn nogen af de
lege, der er i gang.
3. På flere af billederne er Emil lille og han bliver mindre
og mindre. Hvorfor gør han det?
Kreativ aktivitet:
1. Tegn en dinosaur.
Sætninger til eftersigen:
1. Jeg kan ikke finde Tyran, siger Emil.
2. Man kan aldrig være rigtig gode venner med en tyv.
3. Men Emil har ikke ondt i maven. Det gør ondt i
hjertet.
4. Og så siger han verdens største ord: ”Undskyld.”

