Gode ord
Parat – klar. Er I parate til at høre en historie?
Huske – arbejd med antonymerne huske/glemme
Knage – har I et rum til jeres tøj? Har I en knage i jeres
rum til tøj?

Hvor mange lys er der i lagkagen? Hvor mange børn er
der på billedet?

Kig på opslaget, der viser, hvad Betty drømmer.
Hvad er det hun drømmer?

Putte – siger I også ”putte”, når I skal sove?

Kig på opslaget, hvor far vækker Betty mandag morgen.
Hvordan kan I se, at Betty ikke synes det sjovt at blive
vækket?

Yoga – vis en yogaøvelse – kig på billedet.

Kender I sådan en cykelvogn, som Betty og far kører på?

Søelefant – find søelefanten på billedet. (Navnet
skyldes dels dyrets størrelse, dels hannens snabelagtige
næse, i familie med sæler)

Kreativ aktivitet

Orke – find et andet ord for ”orke” (gide, klare, finde ud
af..)

Leg huskelege – tag fx nogle bondegårdsdyr og læg et
klæde over. Hvor mange dyr kan I huske?
Leg vendespil.

Spørgsmål til bogsamtale





Var
Var
Var
Var

der
der
der
der

noget I godt kunne lide i bogen?
noget I ikke kunne lide ved bogen?
noget der undrede jer?
noget, der minder om andre historier?

Samtale om illustrationer:
Kig på opslaget, hvor far og Betty cykler hjem fra
børnehaven. Snak om hvad I kan se på billedet. Hvad
har faren fx glemt?

Sætninger til eftersigen:
”Jeps. Jeg er helt parat, far”
”Du glemmer altid noget”
”Sweateren spiller fisk med hønen”
”Jeg kan huske ALT MULIGT!”

Bogquiz

-vi øver os i at svare på spørgsmål


Hvad har Betty glemt i børnehaven?



Hvordan finder Betty ud af, at hun har glemt
sine vanter?



Hvad kan Betty huske fra sin 4 års
fødselsdag?



Hvorfor er det klart, at Betty kan huske den
dag så godt?



Kan Bettys far huske sin 4 års fødselsdag?



Havde Bettys far en søelefant, da han var
lille?



Kig på opslaget med billeder af ting, som
Bettys far kan huske. Sæt ord på billederne.



Kan I huske, hvad I fik at spise til aftensmad i
går?
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