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Hvor skal Carl og Fanny sove i telt?
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Hvor gør de af deres drage?
Hvad leger Carl og Fanny med, inden de skal sove?
Hvad er det for en lyd, de pludselig hører?
Hvem tror Fanny har lavet lyden?
Hvorfor kan Carl ikke sove?
Hvorfor vækker Carl Fanny?
Hvad er det, der laver den bumpende lyd?
Er Carl og Fanny bange for at være ude i mørket?
Er Carl og Fanny i teltet om morgenen?
Hvor finder Far og Mor Carl og Fanny?
Vil Carl og Fanny med hjem?
Hvorfor mon bogens titel er ”Da Carl næsten sov i
telt”?
Har I prøvet at sove i telt?
Har I set et stjerneskud?
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Gode ord

Samtale om illustrationer

Telt – snak om, hvad man bruger et telt til.

Kig på første opslag i historien. Snak om, hvad I kan se
på billedet – og hvor tegneren har valgt ”at placere
sig”?

Drage – snak om at flyve med drager
Lommelygte - konkretiser
Skyggespil – hvad skal man bruge til at lave
skyggespil?
Bump – prøv at lave en bump-lyd
Pindsvin – kender I et pindsvin?
Stjerneskud – har I set et stjerneskud?
Lynede teltet op – snak om lynlåse og om andre ting
med lynlåse i
Styrtede – (spurtede, løb så hurtigt han kunne)
Forsvundet – find synonymer/antonymer

Spørgsmål til bogsamtale
Var
Var
Var
Var
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noget,
noget,
noget,
noget,

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

Kig på opslaget med den oplyste teltdug. Kan I se hvem,
der danner skyggen?
Kig på opslaget, hvor Carl ligger vågen og Fanny sover.
Hvad kalder man de poser, de sover i? kan I se på Carl,
hvordan han har det?
Kig på opslaget, hvor Carl og Fanny næsten forsvinder i
blomsterne. Kan I få øje på dem?
Kig på opslaget med Albert, der er på vej ned til teltet
om morgenen. Hvad har han i sin snabel?
Kreativ aktivitet
Lav et telt ved hjælp af bord og tæpper
Lav skyggebilleder
Byg en drage/flyv med drage/tegn en drage
Syng ”Elefantens vuggevise”
Sætninger til eftersigen
”Carl elskede at sove i telt”
”Det er nok bare et pindsvin, der går og pinder og
sviner”
”Der er et stort, farligt dyr udenfor”
”Og se! Der er et stjerneskud”
”Åh Fanny. Kan du lugte, hvor godt her lugter af nat?”
”BRØØØØØØØH!”

