•
•

Kusine – Snak om hvad det vil sige at have en kusine

•

Plejer - Normalt eller sædvanligvis

•

Rusker - Ryster eller rykker kraftigt i noget eller nogen

•

Brummer – Hvordan lyder det når man brummer?

•

Smuldrer - Opløser i små stykker ved at gnide mellem

Kig på bogens forside. Hvordan kan man se at de voksne
holder fest?

•

Kig på opslaget ”Far smører en bolle med syltetøj til
Anker.” Hvordan kan man se at far lugter ud af munden?

•

Kig på opslaget ”Men Anker er stadig sulten”. Hvad kan I
se på bordet?

•

Kig på Ankers ansigtsudtryk igennem hele bogen. Hvad
udtrykker han på de forskellige billeder?

fingrene
•

Streng – Skrap, barsk, strid, ubøjelig

•

Uglet - Pjusket, krøllet, filtret

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

Hold en fest med høj musik (og pandekager)

•

Hop i puder og bliv glad

•

”Hvem har slået en prut, spørger jeg”

•

”Stå op, eller jeg tisser i sengen!”

•

”Du lugter af Zoologisk Have ud af munden”

•

”Hold op, gris”

•

Hvorfor må Anker være længe oppe?

•

Hvem sidder under bordet og hvad laver de?

•

Hvor har Anker sovet?

•

Hvordan er Ankers humør?

•

Hvordan har far og mor det?

•

Hvad sker der, da far sætter sig i sofaen?

•

Hvad laver Anker, mens far sover? Hvordan har
han det?

•

Hvad laver familien, da mor er stået op?

•

Hvordan bliver Anker i bedre humør?

•

Fortæl om en fest I har været med til.

•

Bogen hedder ”Anker siger fra”. Hvad vil det sige
”at sige fra”?
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