Gode ord & vendinger

Samtale om illustrationer:

Hundelufter - Ved I hvad det vil sige at lufte
hunde?

Kig på opslaget med butiksdamen. Hvad mon hun
sælger?

Etager – Er der nogle af jer, der bor i en lejlighed i
et højhus? Hvilken etage bor I på?

Hvad er det obersten har på hovedet?
Hvad mon den syge pige fejler? (røde hunde?)

Risikere/risiko – snak om hvad det vil sige at
risikere noget

Kan I få øje på den syge piges hund?

Oberst – en soldat, der bestemmer over de andre
soldater

Kig på opslaget med lommetyven. Kan du få øje på
ham? Hvad har han på hovedet?

Ænse – lægge mærke til. Find på sætninger.

Kig på billedet med frisøsen. Hvad sker der med
hundene på billedet?

Grangiveligt – i høj grad, nøjagtig
Operasangerinde – prøv at lytte til opera

Kreativ aktivitet

Klappe i – Hvad kunne man også sige?

Tegn en hund, der ligner jer selv.

Nallerne væk – hvad vil det sige?
Skummel – hvad vil det sige at være skummel?
Hvad kunne man også sige?

Sætninger til eftersigen:
”Hallo frue, så er hundene på plads”

Femlinger – tvillinger, trillinger, firlinger..

”Nallerne væk”

Spule – hvad bruger man, når man spuler?

”Ud! I rører ikke mine rosmarinmarinede
kyllingelår”

Knolden – hvad vil det sige, at bruge knolden?
”Hvad er problemet? Bare spyt ud”.

Bogquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål


Hvor mange hunde lufter Alex?



Hvor mange etager er der i huset?



Samler Alex hundelortene op? Skal man det?



Hvorfor vil Alex ikke risikere at aflevere hundene
det forkerte sted?



Hvad tjener Alex på sit hundelufterjob?



Hvem bor på øverste etage? Kunne øverste
etage være Alex’ hjerne?



Tror I Alex forstår, hvad manden på den øverste
etage siger? Gør I?



Hvordan finder hundene hjem til sidst?



Hvad bruger Alex sine 20 kr. på?

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

Titel: 13 hunde, 9 etager og 1 hundelufter
Forfatter: Lotte Nybo
Illustrator: Lotte Nybo

