Sidde stille

Prøv om I kan sidde helt stille på stolen
og prøv så at sidde uroligt på stolen.

Edderkop

Gode ord

Ned / Op

Gå ned ad trapper og op ad trapper.
Leg med begreberne.

Lilla og løve er ikke bange for noget

Tør du?
Se på illustrationen, hvor Lilla peger på
træet og spørger ”tør du”. Tal om hvem
af jer der tør klatre i træer mm. Hvad
tør I ikke?

Titel:

Oplev møde under et tæppe eller i et
rum uden vinduer.

Stinestregen

Mørke

Forfatter:

Kig på opslagene og tal om hvad Lilla og
Løve er bange for. Fortæl som voksen
hvad du er bange for og tal med
børnene om, hvad de er bange for.

Stinestregen

Bange for

Illustrator:

Gå på jagt efter edderkopper og
edderkoppespind i
vuggestuen/dagplejen både ude og
inde.

Hjælp
Se på de sidste sider i bogen, hvor Lilla
og Løve råber efter hjælp. Hvem
kommer og hjælper dem? Har I prøvet
at råbe ”hjælp”? Hvorfor?
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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.
Se på, hvad det er Lilla og løve er bange for. Tal om hvad I er bange for. Hvad
gør I, når I er bange?

Gode spørgsmål
1. Nævn de ting, som Lilla er bange for.
2. Nævn de ting, som Løve er bange for.
3. Hvem siger ”bangebuks”?
4. Hvad har Lilla vand i?
5. Hvad siger Lilla, da hun ser træet?
6. Hvad er Lilla og Løve bange for, da de sidder oppe i det høje træ?
7. Er Lillas far bange for noget?
8. Hvad tror I Lilla og Løve for at drikke, da de er kommet ind i tørvejr
på sidste side?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Find konkrete materialer til bogen (se forslag under Ideer til sprogkuffert). Leg
historien, så I først tager edderkoppen frem, så en vandkande, så slukker lyset
og gør det mørkt osv. og leger at Lilla og Løve bliver bange.

Tegn et højt træ.
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Ideer til sprogkuffert

Find konkrete materialer i vuggestuen/dagplejen, print bogfolderens materialer
og saml det hele i en ”Lilla og Løve er ikke bange for noget”-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 dukke (der kan forestille Lilla)
o Lille kat
o edderkop
o Lille vandkande
o Træ (brug f.eks. træet fra bogfolderen og laminer det)
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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