•
•

Kæmpestor – Enorm, gigantisk

•

Helst – Man foretrækker noget bestemt

•

Dyr - Koster mange penge

•

Aer - Stryger blidt med hånden

•

Udstrakt – Hele kroppen rettet ud

•

Hiver – Trækker i nogen for at føre dem i en bestemt retning

•

Rød i hovedet – Hvornår kan man blive rød i hovedet?

•

Spærrer øjnene op – Åbner helt. Prøv at gøre jeres øjne

Kig på bogens forside. Hvordan kan man se, hvad far skal
se i fjernsynet?

•

Kig på opslaget ”Ankers far og mor har fået en ny sofa”.
Hvad har den ene af de stærke mennesker tatoveret?

•

Kig på opslaget ”Anker får lov at spise boller…”. Hvad tror
I mors bog handler om?

•

Kig på opslaget ”Om aftenen spiser de alle sammen i
sofaen”. Hvad får familien at spise?

•

Hvad laver Ankers bamse på de forskellige illustrationer?

store
•

Betrækket – Stoffet uden på sofaen, som kan tages af for at
blive vasket

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

Byg en sofa af puder og hop i den

•

Lav en tegning af din yndlings chokoladedessert

•

”Så er der plads til hele familien”

•

”Det er mest mors sofa”

•

”Der er sket en chokoladeulykke!”

•

”Pyt med det”

•

Hvad har Ankers far og mor fået?

•

Hvad glæder Anker sig til? Får han lov til det?

•

Hvorfor er det mest mors sofa?

•

Hvad laver familien om aftenen?

•

Hvorfor bliver far oppe?

•

Hvad er der sket i løbet af natten?

•

Hvordan bliver sofaen fin igen?

•

Har I nogensinde spildt noget?
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