•
•

Kig på forsiden. Hvorfor græder monsterbarnet? Hvorfor
har monsterbarnet en pude under armen?

Mørkt / Lyst – tænd og sluk lyset. Snak om forskellen på lys
og mørke.

•

Træt – hvordan føles det at være træt?

•

Sulten – hvordan føles det at være sulten?

•

Væk – snak om hvad det vil sige, når noget er væk

•

Brokke – hvordan lyder det, når nogen brokker sig?

•

Dukke op – hvad vil det sige, når noget dukker op?

•

Natpotte – hvad bruger man en natpotte til?

•

Hygge – hvordan hygger du dig?

•

På alle fire – kravl på alle fire

•

Snorke – lav snorkelyde

•

Var der noget I 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?

•

Kig på opslaget, hvor lyset er slukket. Snak om
monsterbarnets ansigtsudtryk. Gør det samme på
opslaget, hvor lyset er tændt.

•

Hvad kan du finde i kassen med legetøj?

•

Tæl alle edderkopperne i bogen.

•

Leg findeleg / tampen brænder (brug forholdsordene)

•

”Jeg kan ikke sove uden min bamse!”

•

”Hvad er det for en larm?”

•

”Monsterbamsen! Der er den jo!”

•

Neden under, oven på, ved siden af, omme bag, nede i.

•

Hvorfor vil monsterbarnet ikke i seng?

•

Hvad sker der når monstermor tænder lampen?

•

Hvad sker der når monsterbarnet får børstet
tænder?

•

Hvor leder monsterfar og monstermor efter
bamsen?

•

Hvem banker på døren?

•

Hvor leder monsternaboen?

•

Hvem kommer også og hjælper med at lede efter
bamsen? Hvor leder de henne?

•

Hvor klatrer monsterbarnet hen?

•

Hvor er bamsen?

•

Hvor falder monsterbarnet i søvn?

•

Har du også et sovedyr?

•

Er du også bange for mørke?

Bogfolder til børn: 3 – 4 år
Titel: Når et monsterbarn savner sin bamse
Forfatter: Annette Herzog
Illustrator: Maja Bohn

