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Hvor bor bavianerne?
Hvem er den største bavian?
Hvad gør bedstefar, hvis sjakalerne kommer for tæt på?
Hvorfor kan bedstefar ikke holde ud at høre på, at Tjavs
hele tiden råber ”se lige mig”?
Hvad lærer Tjavs i bavianskolen?
Hvorfor går Tjavs sin vej uden at vinke farvel?
Hvorfor er det farligt at gå alene rundt på Afrikas
græssletter?
Hvad gør Tjavs, da de vilde dyr løber efter ham?
Hvordan kommer Tjavs ned fra træet igen?
Hvorfor synes bedstefar nu, at det er ok, at Tjavs råber
”Se lige mig”?
Siger I også nogle gange ”se lige mig”?

Titel: Hulla ballula
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Gode ord & vendinger

Find et billede af Gråpels. Hvorfor tror I, at han ser anderledes
ud end de andre bavianer?

Bavian – Kender I navne på andre aber?
Flokken – find synonymer

Kig på opslaget, hvor Gråpels spiser. Hvordan kan I se, at han
er flokkens anfører?

Anfører – find synonymer og snak om, hvad anførerens rolle
er.

Kig på billedet, hvor Tjavs ikke gider lave noget. Hvordan har
han det?

Sjakaler – hvilket dyr er en sjakal? (rovdyr, hundefamilien)

Kig på opslaget, hvor Tjavs er i bavianskole – kan I få øje på
ham? – hvad tror I, der står skrevet over lærerens hoved?

Jublede – hvordan lyder det, når man jubler? (snak om
situationer, hvor man jubler)

Kig på næstsidste og sidste opslag. Hvordan kan I se, at Tjavs
og Gråpels er blevet gode venner?

Sej – snak om hvad sej betyder – kan det betyde flere ting?
Kan I se, at bogen foregår i Afrika?
Afrika – vis på et kort/globus/iPad
”Så spidsede han pludselig ører” – Hvad betyder det?
Snak om situationer, hvor det kan forekomme.

Forslag til kreativ aktivitet
Syng ”Åh abe”

Spørgsmål til bogsamtale

Tegn en bavian og skriv HULLA BALLULA
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•
•
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Leg bavianer (slå kolbøtter, lav krumspring, få svingtur af de
voksne)
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I godt kunne lide ved bogen?
I ikke kunne lide ved bogen?
der undrede jer?
der minder om andre historier?

Lav ”abemad”

Snak om illustrationer

Sætninger til eftersigen:

Kig på bogens forside og snak om, hvad der sker på billedet.
Find situationen inde i bogen – hvad mangler?

”Se lige mig!”
”Sådan hopper en rigtig bavian”
”Sikke du kan”, ”Nå da da”, ”Bravo”, ”Fantastisk”
”Fri mig for det evindelige ”se lige mig””
”HULLA BALLULA”

Kig på første opslag. Kan I finde Gråpels? – hvorfor mon han
sidder, som han gør?

