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Hvorfor er Carl glad, da han vågner om morgenen?
Hvorfor banker Carl på radiatoren?
Sagde damen, at Carl skulle banke på radiatoren?
Er du også kommet til at gøre noget, som du fik at vide,
at du ikke måtte?
Da far er færdig med at holde tale, kan de så hygge sig?
Hvorfor ikke?
Hvad skal far, da Carl har sat sig ud i bilen?
Når far kommer ud i bilen, hvad skal de så?
Og bagefter? Og bagefter?
Tager det kun et minut?
Er Carl glad, da de kommer hjem? Er far?
Havde Carl en god dag?

Titel: Da Carl havde det sjovt
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Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationer:

Holde tale – Hvornår gør man det?

Se på billedet hvor Carl sidder, mens far holder tale.
Hvordan tror du Carl har det?

Midtergangen – Hvad er det?
Scene – Hvem står også på en scene?
Køre rundt om kontoret – Kører de faktisk rundt om
det?
Museum – Kender du et museum? Hvad kan man se
der?
Udmattet – find synonymer

Se på billedet, hvor Carl sidder bag rattet. Har du også
prøvet det, mens du ventede på at de voksne skulle
komme tilbage? Carl tænker på at køre en tur til månen.
Hvad tænkte du på?
Snak om billedet, hvor de kører rundt om kontoret.

Kreativ aktivitet:
Klippe og klistre

Spørgsmål til bogsamtale





Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer?
Var der noget, der minder om andre historier?
(f.eks. ’Kom nu, Alfons Åberg’)

Spørg børnene om de kender en sang med elefanter og
syng den/dem
Sætninger til eftersigen:
Far, nu skal vi have det rigtig sjovt!
Men først skulle far arbejde
Dumme far, dumme far
Det tager kun et minut
Og så kørte de rundt om kontoret
Jeg vil gerne hjem, sagde Carl
Carl og far havde det rigtig dejligt

