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Hvem sidder Bob hver dag og venter på?
Hvad snuser Bob til på vej hjem?
Hvad gør Bob også ved lygtepælen?
Hvem sidder oppe i træet og glor?
Hvad synes Bob om katten?
Hvad synes katten om Bob?
Hvordan kan Bob gætte, at Cirkus er kommet til byen?
Hvad menes der med at ”luften er fuld af Linda”?
Hvorfor gør den duft Bob særlig glad?
Hvorfor mon Bob tænker, at ”nogle gange er det hårdt
at være hund”?
Hvad mener Bob med, at det ville fylde en hel bog, hvis
han skulle fortælle, hvad han har oplevet?
Kan du nogen gange gætte med næsen, hvad du skal
have at spise?
Har du prøvet at være i cirkus? – Hvilke billeder får du i
hovedet, når du tænker på cirkus?

Titel: En gul hund ved navn Bob
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Gode ord & vendinger
Glimrende idé – snak om gode og dårlige idéer

Kig på opslaget, hvor manden går tur med Bob. Snak om
hvad Bob oplever med sin snude.

Snuser – prøv at snuse

Kig på opslaget, hvor Bob snuser til den store lort på
vejen. Hvem har lagt lorten?

Lygtepælen – hvor finder man lygtepælen? hvorfor er
der lygtepæle?

Kig på opslaget, hvor de går forbi cirkus. Hvad får lugten
af cirkus Bob til at tænke på?

Glor – hvordan ser man ud, når man glor? Hvad kunne
man også sige?

Kig på opslaget, hvor Bob møder Linda. Hvordan kan
man se, at Bob kan lide Linda?

Fjols – dumrian – find på andre ord for det samme

Kig på opslaget, hvor Bob snuser rundt imens manden
køber blomsten. Hvad kan han lugte?

Cirkus – snak om hvilke dyr, man kan møde i Cirkus
Fløjter – prøv at fløjte
Kærester – snak om forskellen på at være kærester og
venner

Kig på sidste opslag, Hvad drømmer Bob om?

Forslag til kreativ aktivitet

Hemmelighed – snak om, hvad en hemmelighed er

Gæt en lugt – prøv at lukke øjnene og snus til forskellige
lugte.

Spørgsmål til bogsamtale

Tegn en hund, der går tur og lav tegnebobler, der
fortæller, hvad den oplever gennem snuden.
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I godt kunne lide ved bogen?
I ikke kunne lide ved bogen?
der undrede jer?
der minder om andre historier?

Snak om illustrationer
Kig på første opslag – hvor sidder Bob?

Sætninger til eftersigen:
”Glimrende idé”
”Sikke en dejlig dag”
”I morgen vil jeg æde den dumme kat”
”Så er cirkus kommet til byen igen”

”Nogle gange er det hårdt at være hund”

