•

Heroppe – hernede/herhenne/herude/herinde –
deroppe/dernede/derhenne/derude/derinde

•

•

Tågen – fugtigt og gråt, svært at se langt og hvad
der er omkring dig.

Kig på bogens forside – hvad er det for et dyr?
Hvad står den på? Er den glad?

•

Kig på siden ”I dag ville jeg bare gå en tur i
tågen” – hvordan kan du se, at det er tåget?

•

Mystisk – snak om hvad ordet betyder i denne
sammenhæng.

•

Kig på siden ”Jeg klarede det!” – hvor befinder
krokodillen sig nu? (inde i trækronen)

•

Udsigten – alt det, du kan se fra hvor du er

•

Kig på siden ”AV!” – hvad mon bogstaverne siger?

•

Kviste – små, tynde grene, der er brækket af

•

•

Rod - det modsatte af orden

Kig på siden uden ord, hvor I kan se noget af
ulvens hoved – snak om hvilke følelser, de to dyr
udtrykker

•

Spekulere – tænke meget over

•

Kig på allersidste opslag – kan I gætte, hvem der
går i skoven?

•

Hvil – pause, puste ud

•

(Gøgeunge – snak om, at gøgen lægger sine æg i
andre fugles reder. Gøgen lægger kun ét æg i hver
rede og fjerner samtidig et af værtsfuglens egne æg,
for at undgå at ægget opdages. Når gøgeungen
udklækkes skubber den de andre æg eller unger ud
af reden, for at være ene om at blive fodret.)

•

Kreativ aktivitet:
•
•
•

Syng ”Hvis du ser en krokodille..”
Tegn jer selv siddende oppe i et højt træ og et
farligt dyr, der står og kigger op på jer.
Leg ”Tampen brænder”

•
•
•
•
•

”Det var sjovt at klatre. Men dumt”
”Udsigten er virkelig fin.
”Jeg er trods alt en krokodille”
”Jeg klarede det”
”Hvad laver du i mit hus, din lille gøgeunge?”

Myretuen – en stor bunke grannåle, som myrerne
har samlet og bygget op og derefter bor i

•

Hvorfor kunne krokodillen pludselig ikke
finde stien
ned til søen?

•

Hvordan kom krokodillen op i træet?

•

Hvorfor kan krokodillen ikke komme ned?

•

Hvad får krokodillen
trækronen?

•

Hvad vil krokodillen bruge kvistene til?

•

Hvem skælder pludselig ud?

•

Hvad mener fuglen,
krokodillen
for en ”gøgeunge”?

•

Hvad sker der så?

•

Hvordan mon krokodillen nu kommer ned fra
træet?

•

Har i prøvet at flygte fra noget, I blev bange
for?

•

øje

når

på

den

oppe

i

kalder

Har I prøvet at klatre højt op i et træ?
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