Gode ord

Samtale om illustrationerne

Diktator – en person, der bestemmer over andre

Find diktatorens pyjamas – hvordan ser den ud?

Pyjamas – nattøj. Er der nogle af jer, der sover med
pyjamas?

Kig på hundene uden for paladset – ser de bidske ud?

Bestille – to betydninger (at give ordre/udføre noget)
Adlyde – gøre som der bliver sagt
Spion – person, der udspionerer/holder øje med hvad andre
gør
Fængsel – et hus, hvor voksne bliver låst inde i et rum, hvis
de har gjort noget ulovligt
Palads – et stort flot hus, ligesom et slot
Bidsk – som kan finde på at bide
Vagt – en person, der passer på og holder øje med andre
Rige – land (Danmark er et rige)
Privatchauffør – en person, der kører din bil for dig.
Hvine – lav en hvinelyd
Folket – de mennesker, der bor i landet

Kig på paladset – hvad synes I om det?
Kig på diktatorens knage i børnehaven – hvad hænger
der på bananen?
Snak ud fra billederne, hvad Diktatoren drømmer om? –
kan I finde spionerne?
På opslaget med pudekrigen – hvorfor tror I at der er
tegnet små mænd og et bombefly?
Kig på billedet med middagsluren. Hvor ligger Sille?

Kreativ aktivitet
Tegn et palads, som du synes, det skal se ud
Leg Kongens efterfølger

Sætninger til eftersigen
Kør så det hviner!

Personale – de voksne, der arbejder i børnehaven

I morgen kommer der andre boller på suppen!

Gazebind – vis det

Ellers får I med mig at bestille!

Spænde ben – stikke et ben ud foran en der kommer gående
så han/hun falder over det

Jeg har tusind bombefly og millioner af politimænd!

Ordquiz - Vi øver os i at svare på spørgsmål
Hvad spiser diktatoren hver aften, inden han skal i seng?

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder for børn 4-5-6 år

Vil han gerne kysses godnat? – hvorfor ikke?
Hvilken godnathistorie vil diktatoren helst høre?
Hvad laver diktatoren, når han sidder inde i sit palads?
Hvad gør diktatoren sommetider, når det regner?
Hvad mener diktatoren, når han siger ”I dag er jeg sød. Men i
morgen kommer der andre boller på suppen”?
Hvorfor spiser diktatoren ikke sin grød? Hvad gør han med
den?
Hvad har diktatoren så travlt med at tænke på?
Hvorfor kigger diktatoren hele tiden på Sille?
Hvem leger diktatoren pudekrig sammen med?
Hvad sker der, da Ali skubber til ham?
Hvad ligner diktatoren, da han har fået gazebind rundt om
hovedet?
Hvordan ser en harelort ud?
Hvad gør diktatoren mens de andre drikker saftevand på
udflugten?
Hvorfor spænder diktatoren ben for Johan?
Hvorfor siger diktatoren, at han vil være abe i morgen?
Kan I også godt lide at bestemme?
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