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Hvad får Drengen af sin mor og far, da han skal starte i
Nulte?
Hvad vil Drengen være, når han bliver stor?
Hvorfor vil Drengen imponere Ursula?
Hvad røver Drengen fra Ursula?
Hvor gemmer Drengen de ting, han røver fra Ursula?
Hvad lugter Ursulas viskelæder af?
Hvad gør Drengen, da han løber tør for idéer?
Hvad svarer storebroren?
Hvordan prøver Drengen at røve Ursulas tid?
Hvad sker der, da Drengen vil klæbe Ursulas hånd ind i
sit hemmelige røverkladdehæfte?
Må Drengen godt låne Ursulas hånd?
Hvad må Drengen godt beholde?
Hvad hedder Drengen?
Hvad synes I om det, Drengen gør? Hvad kunne han
have gjort i stedet for?

Titel: Røver
Forfatter: Kim Fupz Aakeson
Illustrator: Kamila Slocinska

Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationer:

Reflekser – konkretisér. Hvorfor er det godt at have reflekser
på sin skoletaske? (hvad kan reflekser også betyde?)
Penalhus – konkretisér.

Kig på det første opslag med billedet af klasseværelset – kan I
finde den fregnede dreng? – hvor sidder Drengen? Hvad laver
Drengen? Hvorfor kommer Drengen til at tænke på Filuris, når
han kigger på Ursula?

Spidse – skarp – snak om ting, der er spidse

Hvordan kan I se på billederne, at Drengen er blevet en røver?

Filuris – kender I andre navne på is?

Kig på opslaget, hvor Drengen holder Ursulas viskelæder,
formet som en hest i hånden. Hvordan kan I se, at
viskelæderet dufter?

Interesseret/interessant – nysgerrig/spændende – find på
sætninger.

Hvorfor mon Drengen har røde kinder på de to sidste opslag?

Tænkte så det knagede – hvad vil det sige? (spekulerede)
Villakvarteret – hvad er en villa? Hvad er et
villakvarter/boligkvarter?
Nederdrægtige – find synonymer – onde, lede..
Løb tør for idéer - hvad vil det sige? (kunne ikke finde på
mere..)
Utallige – talrige, find på eksempler, hvor ordet kan indgå
Han er totalt langt ude – hvad vil det sige? (skør,
bindegal..)
Du er en værre røver - hvad vil det sige? (filur, gavtyv..)

Spørgsmål til bogsamtale:





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

Kreativ aktivitet
Find nogle ting og sager og læg dem under et klæde - tegn de
ting, du kan huske.
Leg røverleg.

Sætninger til eftersigen:
”Røvere er ligeglade, røvere gør hvad der passer dem. Røvere
tager hvad de vil have”
”Mit hemmelige røverkladdehæfte”
”Fis nu ud af mit værelse”
”Han er totalt langt ude”
”Du er en værre røver”
”Og så hedder jeg Thomas”

