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Gode ord
Begynd altid med at spørge børnene,
om nogen af dem k
 ender ordet og
kan fortælle, hvad det betyder.

1. Voksede
Lad børnene dramatisere ordet.

2. Nikkede
Der skal nikkes.

3. Gned mod hinanden
	Gnid fx hænderne mod
hinanden.

4. Trist
Dramatisér ordet.
	Tal om at antonymet er glad
og find synonymer for trist.

5. Brummelyd
	Lav brummelyde, og tal om ting,
der laver brummelyde.

6. Kortere
	Konkretisér. Lav fx et langt
græsstrå og klip det kortere og
kortere.

7. Halvt så lang
	Konkretisér ordet.

8. Sved
	Tal om, hvordan det er,
når noget svier.

9. Ligner hinanden
	Prøv at google enæggede
tvillinger. De ligner hinanden
– ja, de er faktisk helt ens.

10. Dejligt
	Find ord, der betyder næsten
det samme, fx skønt, rart,
vidunderligt, nice.
Find antonymer til dejligt,
fx grimt, skrækkeligt osv.

Spørgsmål til bogsamtale
1. Var der noget, du godt kunne lide i bogen?
2. Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen?
3. Var der noget, der undrede dig?
4. V
 ar der mønstre, du lagde mærke til?
Var der noget, du kom til at tænke på,
som minder om andre bøger og film?

Baseret på Aidan Chambers’ Tell Me, 1993

Samtale om illustrationer
Spørg børnene, hvad de synes om illustrationerne, fx opslaget som bare er sort.
Bed børnene – et ad gangen – finde den illustration, de bedst kan lide, og lad
dem begrunde deres valg.

Kreative
aktiviteter

Sætninger
til at gentage

- Tegn orme.

I kan fx prøve at sige
sætningerne i kor, rappe,
hoppe eller klappe dem.

-	Lav et terrarium
med orme,
som I kan fodre
med blade.

-	Orm boede i græsset.
-	Der var så stille i græsset.
-	Solen skinnede, og vinden
blæste.

Bogquiz
Vi øver os i at svare på spørgsmål.

1.

Hvor boede Orm?

2.

Vis, hvordan man nikker.

6.	Hvor stor var Orm, da han
var blevet kørt over?
7.	Hvor sved det?

3.	Gnid dine hænder mod
hinanden.
4.

8.	Hvad kom den anden
halvdel af Orm til at hedde?

Hvorfor var Orm trist?
9.	Hvad blev de to orme?

5.	Hvad var det, der lavede en
brummelyd?

10.	Hvad er det, der er dejligt?

