Lægge mærke til

•

Aber efter – gør det samme som en anden

•

Lege pænt – snak om hvad det vil sige at lege pænt

•

Dele – være fælles om noget, bruge de samme ting

•

Kvik – dygtig, vaks

•

Skubber – puffer, konkretiser

•

”Selv om det er hendes skyld” – snak om hvad sætningen

•

Hvad kan Magnus godt lide at lege med. Finde tingene på
Magnus` værelse.

•

Kig på opslaget med bilerne. Snak om hvilke typer biler,
der er.

•

Kig på opslaget med sokkerne. Hvad laver Magnus og
Mini med dem, og hvad bruger de kranen til?

•

Kig på det næstsidste opslag – Hvordan kan I se at
Magnus og Mini er blevet gode venner?

betyder
•

Skældud – får en skideballe

•

Uretfærdigt – urimeligt, ikke i orden

•

Plan – udtænke en måde at gøre noget bestemt på

•

Opdager – lægger mærke til

•

Hejser – hæver noget op i luften

•

Strengt – konkretiser – prøv at se streng ud.

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

Lav sokkedyr

•

Læg puslespil

•

Tegn en tegning og klip den ud i 8 brikker og få en
anden til at samle det.

•

”Du er stor. Du må dele”

•

”Nej,” råber jeg

•

”Sproiooing”

•

”Jeg har verdens bedste lillesøster”

•

Hvorfor siger far og mor, at Magnus skal dele?

•

Mini får den gamle gule jakke, men hvorfor må
hun ikke få gummistøvlerne?

•

Hvad får Magnus af mormor? Og hvad får Mini?

•

Hvorfor græder Magnus?

•

Magnus vil finde noget rigtig kedeligt at lege med.
Hvad finder han?

•

Virker Magnus´ plan?

•

Hvorfor tror I at Mini helst vil lege med
Magnus´ legetøj?

•

Hvordan kan I godt lide at lege? Alene eller
sammen?
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