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Hvad forsvinder ind i klædeskabet?
Tror mor på hvad gedekiddet siger?
Hvor gemmer ulven sig?
Ulven spiser ikke gedekid, hvad spiser den så?
Hvem er Ulv vant til at lege med?
Hvor skal Ulv bo?
Hvem skal Ulv holde væk fra værelset?
Er der noget I er rigtig bange for?
Har I også en yndlingsbamse?
Er det godt at have en bamse, når man er bange for
noget?

Titel: Det lille gedekid og ulven
Forfatter og illustrator: Éric Englebert

Gode ord & vendinger


Puslen – en stille lyd af noget der bevæger sig.
En mus pusler.



Styrtende – løbe meget stærkt (regnen kan også
styrte ned.)



Næppe – noget der ikke er rigtigt eller ikke
kommer til at ske.





Utålmodig – kan ikke vente eller gider ikke
mere.
(Hvornår kan man være utålmodig? Juleaften,
fødselsdag, vente på nogen osv.)
Rumsteren – en lidt larmende måde at bevæge
sig på. (Rumstere i køkkenet, rumstere på sit
værelse)



Rædselsslagen – find synonymer: skrækslagen,
grebet af panik, virkelig bange…….



Fortræd – gøre nogen ondt.



Bønfaldt – bede rigtig meget om noget. (Åhh må
jeg ikke godt få en is.)

Spørgsmål til bogsamtale




Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide i bogen?
Var der noget, der minder om andre historier?

Samtale om illustrationerne
Hvordan kan man se på Lille gedekid at han er bange?
Kan I finde ulvebamsen? Hvor er den i begyndelsen af
bogen og hvor er den sidst i bogen?
Hvorfor mon der er et hjerte på billedet hvor gedekiddet
og ulven bliver venner?
Hvorfor tror I ulven kigger sådan på det sidste billede i
bogen?
Kreativ aktivitet
Tegn jeres yndlingsbamse/dukke.
Tegn noget I er bange for.
Læs eventyret om Ulven og de syv gedekid.
Sætninger til eftersigen:
Uuuh! En ulv”
Jeg kan bedre lide kage.
Skal vi være venner?
Hold op, hvor er det godt!
Mig? Jeg er fuldstændig færdig.
Godnat Ulv. Godnat Lille gedekid.

