Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationer

Gift – noget man kan blive syg eller dø af

Kig på det første opslag med apoteket. Hvilke dyr er i
butikken? Hvad er der mon sket med dem?

Dåsemad – find eksempler på dåsemad/konkretiser
Apotek – butik, hvor du kan købe medicin, plaster m.m.
Stewardesse – snak om hvad en sterwardesse laver,
og hvorfor katten derfor skal fodres af andre.
Type – den slags mennesker (i dette tilfælde dyr)
Skrutten – maven . Find andre ord for maven (fx
vommen, sækken..)
Opgivende – snak om hvad ordet betyder og hvad det
kommer af. Hvordan ser man ud, når man ryster
opgivende på hovedet?
At komme til fornuft – ændre mening

Snak om hvad der sker på de enkelte billeder. Hvilke dyr
er med? Hvad efterlader musen(e)? hvilke forandringer
sker der med Gorm?
Kig på opslaget, hvor Gorm er hjemme hos sig selv og er
dårlig tilpas. Hvordan kan du se det på billedet?
Hvem leger på legepladsen om natten uden for Gorms
boligblok?
Kreativ aktivitet
Tegn en hugorm med mus i maven, sådan at man kan
se hvor mange mus, den har slugt.
Tegn et dyr, der er kommet til skade.

Kunstmuseum – hvad er der på et kunstmuseum
Biblioteket – hvad er der på et bibliotek?

Sætninger til eftersigen

Bibliotekaren – arbejder på biblioteket

”Tusind tak for hjælpen. Det var sødt af dig!”

Spørgsmål til bogsamtale

”Jeg kan altså bedst lide dåsemad. Dejlig, dejlig
dåsemad. Nammenam.”





Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer?

”Jeg har ondt lige her. Og her. Og her og her…”
”Noget helt forfærdeligt slemt”
”Hvor er det dejligt at være sød”

Bogquiz
Hvilket dyr er Gorm?
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Hvor arbejder Gorm?
Hvad lever Gorm helst af?
Hvorfor spiser Gorm ikke mus?
Hvad synes Gorms forældre om, at Gorm ikke
spiser mus?
Hvad synes du om, at Gorm ikke spiser mus?
Hvilken etage bor katten på, som Gorm fodrer hver
tirsdag?
Hvorfor sulter Gorm tit en hel uge?
Fortæl hvilke steder Gorm besøger og hvad der
sker.
Hvorfor får Gorm en væmmelig følelse indeni?
Er Gorm en sød hugorm?
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