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Hvem skal sove i telt?
Hvad er Kanin bange for?
Var det et uhyre?
Hvad gør Gris for at jage uhyret væk?
Hvad bruger Gris til at kilde uhyret med?
Hvad gør Kanin for at få uhyret til at sove?
Hvad kan man se på himlen, når det er mørkt?
Er det godt at have en ven, når man er bange for noget?
Har du sovet i telt?
Er du bange for mørket?
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Samtale om illustrationerne

Gode ord og vendinger



Telt – snak om hvad et telt er, hvornår man bruger det og
hvem der bruger det f. eks. som bolig.



Uhyre – hvordan ser et uhyre ud?



Skrige – find synonymer - brøle, hyle, råbe….



Kilde – prøv det.



Blæser jeg det et stykke – være fuldstændig ligeglad med.



Skrid – gå sin vej.



Mørkeræd – at være bange for mørket.



Stjerner - snak om stjernerne på himlen.



Lyst - noget man kunne tænke sig/ønsker

Kan I finde frøen?
Hvad laver frøen på de forskellige billeder?
Kig på opslagene, hvor Gris vil jage uhyret væk. Hvad har han i
rygsækken?
Kig på opslaget, hvor Gris er mørkeræd. Hvordan kan man se,
han er bange?
Kig på sidste opslag. Kanin og Gris hygger sig. Hvad laver de?
Kreativ aktivitet
Lav et telt med tæpper og klemmer.
Syng en godnatsang.
Lav skyggespil på væggen.

Sætninger til eftersigen:
Spørgsmål til bogsamtale
Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide i bogen?

”Uuuuh!”
”Ha, ha, det var bare min skygge”
”Bååååt! Så blæser jeg det et stykke”
”Jeg er en lillebitte smule mørkeræd”
”Ja, blinkende stjerner kan jeg godt lide”

