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Hvad bruger Tibula Tos mor som taske?
Tibula To er først ked af det, da hans mor rejser. Hvad vil han
komme til at savne? (brug evt. billedet på tredje opslag som
støtte)
Hvor vil Tibula to sidde og vente på sin mor til hun kommer
tilbage?
Hvorfor vil Tibula To op til månen?
Hvorfor kan Tibula To ikke komme hen til månen, som spejler sig
i vandet?
Hvem griner ad ham? Hvad tænker han?
Hvorfor glider månen hele tiden væk fra ham, da han er i båden?
Hvad gør han så?
Hvad kan han pludselig?
Hvorfor er Tibula To ikke så glad, lige først da han ser sin mor
igen?
Hvad vil Tibula To gøre, næste gang hans mor rejser? Hvorfor?

Titel: Næste gang du rejser…
Forfatter: Annette Herzog
Illustrator: Bodil Molich

Aktiviteter

Gode ord
Bananplantagen – ved du hvad en plantage er?
Baobabtræ – beskriv hvordan det ser ud

Tegn hver især en ting fra Afrika. Klip den ud og sæt den ind på
et stort fælles billede. (En kreativ voksen kan evt. lave en
baggrund)
Smag på en kokosnød

Trompeterede – prøv at trompetere
Svømmende stjerner – forklar
Sølvtallerken – har du en sølvtallerken?

Sætninger til eftersigen:

Kokosnøddeskal – hvad vokser kokosnødder på?

Det varer ikke længe. To uger – så er hun tilbage

Fuglekvidder – kan I lave fuglekvidder?

To uger – det var tusind gange INGENTING

Tostemmig trompetsang – hvad betyder det?

Husk på, at din mor savner dig ligeså meget, som du savner
hende
Se på månen deroppe

Samtale om illustrationer

Kan I lære mig at svømme?

Find og snak om de ting på billederne, der fortæller os, at
historien foregår i Afrika.

Han øvede sig fra morgen til aften

Er der nogle uhyggelige billeder?

Hej Tibula To – kan du svømme?

Hvornår er Tibula To ked af det, trist, glad, sur, irriteret og vred?

Næste gang, du rejser, lærer jeg at flyve

