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Hvad står der på sedlen, som den lille mand sætter op på
træerne?
Hvor mange dage og nætter sad den lille mand på trappen og
ventede på, at en ven skulle dukke op?
Hvem kom den 10. nat?
Hvor mange kager fik hunden første gang? (4) Anden gang
(8)? Tredje gang (12)?
Hvad kom hunden med, da den flyttede ind hos den lille
mand?
Hvad gjorde hunden, da en dum mand spændte ben for den
lille mand?
Hvad købte manden om søndagen? (kager i en æske)
Hvad spiste de om torsdagen? (gule ærter med flæsk)
Hvor mange dage gik den lille mand i skoven og græd?
Hvem sad på trappen, da den lille mand kom hjem igen?
Hvordan har den lille mand det med at hunden bliver glad for
pigen? (jalousi)
Hvorfor behøver den lille mand aldrig at føle sig ensom mere?
Kender I de fire årstider?
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Gode ord og vendinger:
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender ordet
og kan fortælle, hvad det betyder

Ensom – findes der et andet ord (synonym), som betyder det
samme?
At se dum ud/ at være dum – er det det samme?

Spørgsmål til bogsamtale:
Adam Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)

1.
2.
3.
4.

Var der noget, du godt kunne lide i bogen?
Var der noget, du ikke kunne lide i bogen?
Var der noget, du undrede dig over?
Var der noget, du kom til at tænke på som
minder om andre bøger og film?

Spænde ben – hvordan spænder man ben?
Vintergækker – hvilken årstid kommer vintergækkerne?
Trimle - findes der et andet ord (synonym), som betyder det
samme?
Logre – hvad skal man have for at kunne logre?
Besvime – hvad vil det sige, at besvime? Hvornår besvimer
man?
Sidde stille som en mus – hvorfor tror I, man siger det?

Samtale om illustrationer:
1. Kan du se på billederne hvilken årstid historien
foregår i?
2. Hvilket nr. på vejen bor den lille mand?
3. Hvad er den lille mands hus bygget af?
4. Kender du de fugle, der er med på mange af
billederne?
5. Find alle de røde ting i billederne (slips, postkasse,
kagedåse, pigens sløjfe..)
6. Synes du at tegningerne passer til historien?

Kodriver – hvordan ser en kodriver ud?
Jamre – kender I et andet ord (synonym) for jamre?
Fundere – hvad vil det sige at fundere?
Et stik i brystet – andre begreber: sommerfugle i maven..
kender I andre talemåder?
Vemod (sorg og vemod) – trist, ked af det, sørgmodig, andre
ord?
Hænge med hovedet – hvordan ser det ud, når man hænger
med hovedet? - Hvad kunne man også have sagt?

Sætninger til eftersigen:
1. ”Lille ensom mand søger en ven”
2. ”Den lille mand blev svimmel af lykke”
3. ”Jojoda! Jeg har jo fået en ven, tænkte den lille
mand”
4. ”jojoda! Jeg har jo fået en lille mand, tænkte
hunden”

