Gode ord og vendinger

Kik på billedet, hvor Bjørn kravler fra den ene gren til
den anden. Hvad betyder hjertet på træet?

De dufter af hav – har du været ved havet og lagt
mærke til at det kan dufte godt eller lugte grimt?

Hvad falder ud af Bjørns lommer mens han klatrer?

Men vinden tager det med sig – hvordan?

Snak om at nogle af billederne er i farver og andre ikke.
Er der mon en grund til det?

Han sukker - konkretiser
Træet svajer – Konkretiser. Hvad kan få et træ til at
svaje?

Kreativ aktivitet

Grenen bøjer faretruende – hvad kan der så ske?

Når man har samlet mange ting sammen, er det
nødvendigt at sortere dem, for at holde orden.

Hvid fnuller/ hvide fnug – hvad er det?

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?

Leg sorteringsleg. Hvad kan man sortere efter?

Sætninger til eftersigen
De dufter af hav
Bjørn er stolt af sine blyantsstumper
Han samler på alt

Samtale om illustrationer
Snak om opslaget med Bjørn og alle hans tegninger.
Hvor mange tegninger er der?
Se på billedet, hvor Bjørn finder en hårnål. Hvem
gemmer sig bag træet?

Nogle gange glemmer han at tømme sine lommer
Pludselig ser han et stykke papir
Til sidst sidder det fast i en gren
Han kigger spændt på papiret

Bogquiz
Hvem kan Bjørn godt lide?
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Hvorfor kan Bjørn godt lide sine muslingeskaller?
Nævn nogle af de ting, Bjørn samler på. Samler du
på noget?
Hvorfor bliver Flora sur på Bjørn?
Hvem hjælper Bjørn med vaskemaskinen?
Hvem hjælper Bjørn med at pille det hvide fnuller af
tøjet?
Hvad finder Bjørn på vejen?
Hvor kommer papiret fra?
Hvad skriver Flora til Bjørn?
Er hun stadig sur?
Hvad gør Bjørn med brevet?
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