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Hvad får Kylle lyst til at lave, da hun vågner om morgenen?
Hvor finder Kylle en opskrift på æblekage?
Snak om hvilke ting, Kylle skal bruge til sin kage.
Hvor får Kylle æbler fra?
Hvor får Kylle nødder fra?
Hvor får Kylle fløde fra?
Hvorfor har Kylles tre gode venner ikke tid til at hjælpe
hende?
Hvad vil Kylles tre gode venner gerne hjælpe til med?
Kan Kylles tre venner lide æblekagen?
Hvad er det, de tre venner skal hjælpe Kylle med, efter de
har spist kagen?
Hvad laver Kylle imens de vasker op?
Hvad synes I om, at Musse, Hasse og Varp ikke hjælper
med at hente ting til kagen?
Hvad synes I om, at Musse, Hasse og Varp vasker op,
mens Kylle tager sig en lur?
Hjælper I med at lave mad derhjemme?

Titel: Kylles kage
Forfatter: Tove Krebs Lange
Illustrator: Bente Bech

Gode ord & vendinger

Samtale om illustrationer

Kogebog – Konkretisér. Hvornår har man brug for en kogebog?

Kig på første opslag – hvem bor hvor? Hvad laver de?

Allerlækrest – lækker, lækrere, lækrest, allerlækrest. Snak om
hvordan betydningen af et ord kan ændres, når det bøjes. Find
på andre eksempler.

Kig på siden, hvor Kylle sidder i sin seng. Hvordan er det vist, at
hun får en idé til at bage en kage?

Travlt – være optaget af noget, så man ikke har tid til andre
ting.
Modne (æbler) – snak om forskellen på modne og umodne
æbler.
Rørte en dej – konkretisér (se kreativ aktivitet)

Kig på opslaget, hvor Kylle plukker æbler i skoven. Kan I få øje
på andre dyr?
Hvilket dyr er bondemanden?
Hvor spiser de æblekagen?
Kig på opslaget, hvor de tre venner vasker op. Har de travlt?

Sirligt mønster – et fint mønster (se kreativ aktivitet)
Hasselbusk – hasselnød. Snak om hvor nødder kommer fra.
Formen – bageform. Konkretisér.

Kreativ aktivitet
Bag ”Oldemors æblekage” (opskrift bag i bogen)

Lifligt – herlig, skønt..

Tegn sirlige mønstre på en papirsdug, som I kan dække bordet
med, når I skal spise jeres kage.

Bondemanden – snak om hvad en bondemand er, og hvad en
bondemand også kan hedde. Kan en bondemand også være en
kvinde?

Syng ”Æblemand” (fx fra Syng med mig - de dejligste
børnesange. Carlsen 2010)

Holde øje med – koncentrere sig om.
Rumsterede – lavede støj ved at bevæge sig.
Gevaldigt – rigtig meget, enormt..

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?

Sætninger til eftersigen
”I dag vil jeg bage en kage”
”Åh, vi ville gerne, men vi har desværre ikke tid”
”Nej, for vi har så travlt, så travlt”
”Jamen så må jeg vel gøre det selv”
”Ja, nu har vi masser og masser af tid”
”Vi er nemlig rigtig, rigtig gode til at hjælpe!”

