Gode ord

Samtale om illustrationer:

Inviteret – indbyde. Hvem kan man invitere?

Kig på opslaget, hvor Mus aflever stigen til Søren. Kender du
nogle af de ting skrothandleren har?

Tænker så det knager – kan man høre, når man tænker?
Elevator – hvad bruger man en elevator til?
Har I prøvet at køre i elevator – kilder det i maven?
Napper – find et andet ord for ”napper” (tage, snuppe,
nuppe) Man kan også nappe hinanden – prøv det - forsigtigt.
Aftale – blive enige om at lave noget sammen. Har du lavet
en aftale med din ven?
Stige – hvad bruger man en stige til?

Kig på træet, hvor Fugl har sit hus. Kender du dyrene, der
kravler, flyver og står ved træet?
Kig på opslaget med hejseværket, kan du beskrive det?
Kan du finde aben med den røde hat. Hvad laver den?
Kreativ aktivitet

Rumler – hvordan lyder det? Hvorfor rumler maven?

Leg teselskab med dukker og bamser.
Find en kurv/spand og et reb. Lav et hejseværk.
Bag muffins.

Muffins – medbring. Snak om andre kager.

Sætninger til eftersigen:
”Er der nogen hjemme”
”Så har vi to en aftale”

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?

”Nu kører det for os”
”Velkommen til te”
”Man skal tænke sig godt om, når man skal til te hos Fugl”

Bogquiz

-vi øver os i at svare på spørgsmål


Hvad har Mus taget med til Fugl?



Hvor bor Fugl?



Hvad elsker Søren?



Hvad låner Mus hos skrothandleren?



Hvordan bygger Mus en elevator?



Hvad er der i gaven, som Mus har med?



Hvor mange muffins har Mus købt og hvad koster
de?



Tror du Søren skrothandler gerne vil med til
teselskab? Hvad siger han til Mus?



Hvordan kommer Søren op til Fugls hus?



Hvorfor smiler Fugl? Er hun glad for at have
gæster?



Har du været inviteret til fest/fødselsdag/teselskab.
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