•
•

Yndlingsplads - det sted, du holder allermest af at
sidde.

•

Valmuer – pæoner – smørblomster – haveblomster

•

Bryggerset – det rum, hvor typisk vaskemaskinen og
kummefryseren står

•

Kummefryseren – fryseboks; stor fryser til frostvarer

•

Karton – tyndt pap; også om beholder (fx mælk)

•

Humlebi – ”brumbasse”

•

Risikere – udsætte sig for fare

•

Udmattet – meget, meget træt

•

Dalede – svævede/faldt langsomt nedad

•

Svagt – stille, næsten lydløst

•

Fuldkommen – helt, fuldstændig

•

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 Anna sidder på sin
yndlingsplads i det store vindue. Hvad kan hun
se, når hun kigger ud?
Kig på opslaget med bryggerset – hvad ser I i
rummet?
Kig på opslagene, hvor humlebien flyver rundt
inde i huset – hvad betyder den stiplede linie?
Kig på opslaget, hvor humlebien er kommet ud i
haven. Snak om, hvilke dyr I kan se i haven.
Find Annas kat på siderne i bogen, og snak om,
hvad katten laver på de forskellige opslag.
Kig på opslaget med Fakta om humlebien. Snak
om hvor humlebierne bor.

•
•
•
•
•

•

Tegn en humlebi, der suger nektar på en blomst.

•

Se (og hør) humlebien samle nektar på YouTube
(fx Bumblebee)

•

Syng ”Humlebi-sangen”, der ligger på naturvejleder.dk (mel: hjulene på bussen)

•

Byg et insekthotel

”Uhmmenum”
”Du kan ikke flyve gennem ruden”
”Humlebi, humlebi med vinger, som er trætte.
Spis nu al den is, du kan, så du igen kan lette”
”Valmuer og pæoner. Og smørblomster”

•

Hvorfor står havedøren åben?

•

Hvad er det for en brummen, Anna kan
høre ude fra bryggerset?

•

Hvad ligger der nede i fryseren?

•

Hvad er det for en ny brummen, Anna kan
høre, da hun spiser sin is?

•

Hvad risikerer humlebien, hvis den ikke
kommer ud i haven igen?

•

Hvorfor tror humlebien, at den kan komme
ud ad det lukkede vindue?

•

Hvorfor bliver humlebien træt og udmattet?

•

Hvordan redder Anna humlebien?

•

Har du en yndlingsplads derhjemme?
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