•
•

garderoben”. Hvad leger de forskellige børn med? Hvad

lugten af noget

kan man ellers lege når man er i børnehave?

•

Skynder sig – Har travlt, hummer sig

•

Godbidder – Velsmagende lille portion af noget spiseligt.
Hvornår må en hund få en godbid?

•

Kig på opslaget ”Henne i børnehaven møder de Mette i

Snuser – Trækker luften ind gennem næsen for at opfange

•

Kig på opslaget ”Da de skal spise, er Alberte, Lærke og
Sofia stadig hunde”. Hvorfor er det svært at spise
madpakker, når man leger hund?

•

Kig på billederne af King. Han har næsten altid tungen ud
af munden. Hvad betyder det?

Krøller – Snoet, spiral- eller løkkeformet hårlokker. Snak om
forskellige andre ting der kan krølle

•

Piber – Udsender en lys og spinkel lyd

•

Give pote – Vis hvordan en hund giver pote

•

Logrer - Vis hvordan en hund logrer. Hvad betyder det?

•

Håndfuld – Hvor meget er en håndfuld?

•

Sit – Engelsk. Hvad betyder det på dansk?

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

Lav en tegning af en stor og sød hund

•

Leg hunde

•

”Slut med at lege hund”

•

”Ad, Lærke”

•

”Uhm, chokoladekage!”

•

Hvem møder Alberte og mor på vej til børnehave?

•

Hvad fortæller Alberte de andre piger, da hun
kommer i børnehave?

•

Hvad fortæller Lærke?

•

Hvordan leger pigerne at de er hunde?

•

Hvorfor vil Alberte gerne med Lærke hjem?

•

Hvad sker der da de kommer hjem til Lærke?

•

Hvor er Lærkes hund?

•

Hvem maser sig gennem hækken?

•

Hvorfor kan man godt sige at King er Lærke og
Albertes hund?

•

Hvorfor hedder bogen ”Du lyver!”?
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