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Hvad hedder de tre gedebukke?
Hvor bor de henne?
Hvorfor vil de op på sæteren?
Hvordan kan de komme over vandfaldet?
Hvem går først over broen?
Hvad vil trolden?
Hvorfor lader trolden den lille Bukke Bruse gå over?
Hvorfor lader trolden den mellemste Bukke Bruse gå
over?
Hvad siger den store bukke bruse til trolden?
Hvad sker der med trolden?
Kender I andre historier med trolde?
Var det en uhyggelig historie?

Titel: De tre Bukke Bruse
Forfatter & illustrator: Birde Poulsen

Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationerne

Lille-mellem-stor/mindste-mellemste-største –
snak om størrelsesforhold - konkretiser

Kig på bogens forside – hvad sker der med bogstaverne?

Dal – i modsætning til bakke
Sæteren – græsområder i fjeldene/bakkerne
Krydse en bro – gå over broen
Vandfald – et brus af vand, der løber ned ad en stejl
klippe(skrænt)

Kig på første opslag, hvor historien begynder. Kan I se
andre dyr end gedebukkene?
Kig på opslaget med vandfaldet – kan I få øje på
trolden? – Hvem er i gang med at vaske sig?
Kig på billederne af trolden. Hvad har han i panden?
Snak om de ting, han bærer på sig.

Trold - eventyrfigur

Kig på sidste opslag – hvad mon der er i
grøntsagsuppen?

Trippe – gå med små lette trin

Hvorfor sværmer fluerne tæt omkring trolden?

Fin spinkel stemme/Klar stemme/Dybe grove
stemme – prøv at snakke med de forskellige
stemmevarianter

Kreativ aktivitet

Stange – angribe med sine horn




Leg historien – brug sætningerne fra ”sætninger
til eftersigen”
Tegn en trold

Hvad betyder ”Er fedtet ikke gået af dem..” – hvis
de ikke er blevet magre endnu..
Vegetar – ikke-kød-spiser
Spørgsmål til bogsamtale





Var
Var
Var
Var

der
der
der
der

noget,
noget,
noget,
noget,

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

Sætninger til eftersigen
”Hvem er det, der tripper på min bro?”
”For jeg skal op på sæteren og æde mig tyk og fed”
”Nej du skal ej”
”Nej du må ej”
”Så lad gå”
”For nu kommer jeg og æder dig!”
”Bare kom an” Jeg venter på dig, for jeg er STORE
BUKKE BRUSE!”

