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Hvorfor er Lille Hund helt fortabt?
Hvilken farve har Lille Hunds ejers sko?
Hvilken farve har Lille Hunds ejers bukser?
Hvad dufter Lille Hunds ejer af?
Hvordan ser Lille Hunds ejers næse ud?
Hvem fortæller Lille Hund, hvor hans ejer er?
Bliver de glade for at finde hinanden?
Hvad mener ejeren, når han siger: ”Skynd dig. Det er vores
tur om lidt” ?
Har I prøvet at blive væk fra jeres mor eller far?
Har I set en klovn i cirkus?
Har I set en hund optræde i cirkus?
Har I set en hvid marguerit, der kan græde?
Er der nogen af jer, der ejer en hund?

Titel: Lille Hund
Forfatter & illustrator: Guido van Genechten

Gode ord

Samtale om illustrationer

Fortabt – hjælpeløs..

Kig på bogens forside. Hvad laver Lille Hund? Hvor er han
mon henne?

Ejer – ham, der ejer hunden.
Flagrer – find synonymer
Omvendt - modsat..
Savsmuld – træspåner anvendt som underlag i fx cirkus.

Kig på opslagene og snak om, hvad der ligger på gaden
mellem folks fødder og hvilke dyr, I kan få øje på.
Find de ternede bukser i bogen. Snak også om de andre
mønstre.
Kan I finde klovnen på opslagene?

Plastikblomst – blomst til pynt, lavet af plastik
(konkretiser)
Knaphullet – vis et knaphul.

Kreativ aktivitet

En hvid marguerit – snak om at blomster har navne.

Tegn en klovn med rød næse

Ligegyldigt – lige meget..

Tegn dine sko eller støvler

Grundigt – omhyggeligt..

Vælg en af personerne og tegn et hoved, som du synes
passer til.

Spørgsmål til bogsamtale
Var der noget, I godt kunne lide ved bogen?
Var der noget, I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer?
Var der noget, der minder om andre historier?

Sætninger til eftersigen
”Min ejer dufter så godt af savsmuld og solmodne
pærer”
”En hvid marguerit, der kan græde”
”Min ejer har verdens flotteste næse”
”Hvor har du været min søde vovse?”
”Jeg har ledt efter dig overalt”

