Gode ord
Op, ned, til siden.. snak om forholdsord
Bille – hvad er en bille? Kender I andre insekter?

Kig på opslaget med fuglene i luften. Er der også
noget, der er underligt hér?

Forklare – hvad vil det sige at forklare noget?

Kig på opslaget med myrerne. Kan I få øje på en
rød myre? En myre med stok?

Lokke – friste, narre – vis hvordan man kan lokke

Find det opslag, hvor der er en luftballon

Ivrigt – find synonymer

Find opslaget, hvor musen ligger og sover under
jorden.

Gumle – find synonymer
Ly (løbe i ly) – snak om hvad det vil sige
(dækning, skjul..)
Mulen – ordet bruges oftest om heste (hestemule),
om hunde er det måske rigtigere at sige snuden.
Man kan også sige ”at hænge med mulen” – hvad
betyder det?
Stirre – hvad er forskellen på at kigge og stirre?

Snak om illustrationer
Kig på første opslag. Er der noget I undrer jer over?
(hundens størrelse, sorte blomster, mus med
briller..)

Forslag til kreativ aktivitet
Leg ”tampen brænder” – for at øve forholdsord
Fortæl mærkelige historier, hvor I bruger jeres
fantasi.

Ordquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål
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Hvad hedder hunden?
Hvad prøver pigen at lære Flæske?
Hvad er Flæske mest interesseret i?
Findes der flyvende lykkedrager? – hvorfor siger
pigen så, at der er en flyvende lykkedrage oppe i
luften?
Findes der rumskib med små grønne børn?
Hvad vil Flæsker hellere end at kigge på flyvende
grise?
Hvad menes der med, at når man oplever noget
spændende, så bliver ens ører mindre?
Hvad får Flæske til at kigge op?
Hvad er det, der sker, som er mere mærkeligt end
flyvende lykkedrager, rumskib fuld af grønne børn
og flyvende grise?
Hvor mon Flæske bliver af?
Snak om fantasi.
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