Ven

Tal med børnene om, hvem der er deres
bedste ven, hvem leger de meget med?
Find det sted i bogen hvor lille krokodille
og lille isbjørn er venner

Lege

Får lille krokodille en ven?

Gode ord

Titel:

Bide

Hvordan gør man det? Prøv at bide jer i
armen – hvad kan man se? Hvem har
prøvet at blive bidt? Har I prøvet at bide
jer selv i tungen?

Birde Poulsen

Prøv om I kan hyle - ligesom lille isbjørn

Forfatter:

Hyler

Birde Poulsen

Tilbage

Leg en leg med lille krokodille og lille
isbjørn, hvor den ene går tur, og
kommer tilbage. Lad børnene gå tur i
rummet, og når den voksne kalder: ”nu
skal I kommer tilbage” skal børnene
skynde sig hen til den voksne igen.

Illustrator:

Tal om hvad man kan lege. Hvad kan
man lege på legepladsen? Er den nogen
der kan lide at lege med biler, med
dukker, med vand, med maling osv.

Griner

Så skal der grines. Prøv at kilde
hinanden.

Kravle
Der skal kravles rundt på gulvet. Prøv
også at bevæg jer på andre måder.
Kryb, kravl, gå, løb, osv.
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Samtale om illustrationer
Gennemse illustrationerne, lad børnene fortælle, hvad de ser på billederne. Der
er meget at tale om ved hvert eneste opslag
Gør børnene opmærksomme på lille krokodilles ansigtsudtryk. Bliver lille
krokodille glad, da Store Isbjørn kommer med Lille Isbjørn?

Gode spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kan du finde hvor lille krokodille og Store Krokodille hygger sig?
Kan Lille Isbjørn kravle op i træet?
Kan du hyle som Lille Isbjørn?
Kan du finde hvor Lille Isbjørn falder ned fra træet?
Kan du vise hvordan man bider?
Kan du vise hvordan man kravler?
Kan du finde det sted i bogen hvor det regner?
Kan du vise hvordan man griner?
Bliver Lille Krokodille og Lille Isbjørn uvenner eller venner?
Hvad elsker du at lege?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Leg bogens handling. Børnene kan være Store og Lille krokodille og Store og
Lille isbjørn der ”kravler op i træet”, ”bider”, ”hyler”, ”keder sig” og ”leger”. I
kan også lege handlingen med legetøjsdyr og rekvisitter.
Tegn en tegning af en krokodille og en isbjørn.
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Ideer til sprogkuffert

Find konkrete materialer i vuggestuen/dagplejen, print bogfolderens materialer
og saml det hele i en ”Får lille krokodille en ven”-kuffert, så det er let og sjovt
at gå i gang med dialogisk læsning.
Måske finder I flere ideer undervejs, som I kan supplere kufferten med.

Forslag til kufferten:
1. Konkrete materialer:
o Lille krokodille
o Stor krokodille
o Stor Isbjørn
o Lille Isbjørn
o Lille træ
o Tæppe eller et stykke stof - som kan bruges som telt
2. Laminer bogfolder og billeder af de gode ord

Sprog-guf
Brug de laminerede billeder som ”Guf-ord” og hæng dem op på stuen, så I
kommer omkring ordet mange gange i løbet af ugen.
”Guf-ord” understøtter et stort ordforråd med mange ordklasser –
sammensatte ord, navneord, udsagnsord, biord, stedord osv.
Følg også børnenes interesse og spor, når I læser bogen og laminer eventuelt
ekstra ”Guf-ord”, som I har været optaget af.
Billederne er fra Pixabay
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