Gode ord & vendinger

Spørgsmål til bogsamtale

Slagter – hvad kan man købe hos en slagter?
Hvorfor tror I, det hedder en ”slagter”?
Lækkert/ulækkert – hvornår er noget ”lækkert”?






Blafre – vinger kan blafre, vasketøj på tøjsnoren kan blafre,
lys kan blafre – hvad vil det sige?

Samtale om illustrationer

Spids – nævn ting, der er spidse

Hvad sker der med Herman, hver gang du vender en side?

Klo/Kløer – hvor sidder kløerne på en kat?

Hvad blev der tilbage af anden?

Hvæse – hvordan lyder det, når man hvæser?

Hvad laver katten?

Strålende – find synonymer (fantastisk, glimrende, god,
fremragende…)

Hvorfor er musen tegnet med flere haler og mange ben?

Appetit – stor appetit/manglende appetit – hvad kunne man
også sige?
Holde styr på – hvad vil det sige, at holde styr på noget?
Velopdragen - lydig, høre efter, opføre sig pænt…
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Var
Var
Var

der
der
der
der

noget I godt kunne lide i bogen?
noget I ikke kunne lide ved bogen?
noget der undrede jer?
noget, der minder om andre historier?

Hvor er skinken i slagterens vindue?
Hvor spiser Finn Herman og damen middagsmad?
Hvor mange stole har Hermann brug for, da han endelig er
mæt?

Opdrage - fortælle/vise hvordan man skal opføre sig

Kreativ aktivitet

Besynderligt – find synonymer (mærkeligt, underligt..)

Tegn en sulten krokodille

Gøre en flue fortræd – gøre skade på nogen

Syng evt. sangen ” Hvis du ser en krokodille i dit badekar”

Forære – give som gave

Sætninger til eftersigen
”Pas nu på, Finn Herman”
”Nu bliver du vel ikke bange, lille skat?”
”Med venlighed kommer man nu længst her i verden”
”HAPS siger det så”
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Ordquiz

-vi øver os i at svare på spørgsmål
Hvad hedder krokodillen?
Hvorfor græder krokodillen?
Ved I hvad der menes med ”krokodilletårer?
Hvad køber damen hos slagteren?
Hvad mener fru Andersen, da hun spørger damen ”Sig mig, er
det ikke farligt at have en krokodille med i byen?”
Hvad mener damen, da hun svarer ”men jeg passer jo på, så
der ikke sker ham noget”
Er det mere ”besynderligt” at gå tur med en elefant end en
krokodille?
Hvorfor tilbyder tegneren at I må låne en saks, nål og tråd?
Kan I huske hvad Finn Herman har spist?
Kender I en anden historie, hvor et dyr spiser levende
mennesker, som bliver sprættet op og syet sammen igen?
(eventyret om Rødhætte)
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