•
•

Baglygte – Lygte bag på en bil eller cykel

•

Bakterier – Snak om hvad bakterier er og hvordan de kan
påvirke os

Kig på opslaget ””Se her,” siger Anker til far”. Hvad ligger
der på jorden? Kan man hænge tingene på en snor?

•

Kig på opslaget ”Men Anker er en tingfinder”. Hvordan
kan man se på far, at han venter på Anker?

•

Kig på opslaget hvor Anker er i bad med sine
tingfinderting. Hvad har han ellers med i bad?

•

Stumpen – Lille del eller rest af noget større

•

Valgseddel – Et papirark hvor voksne sætter kryds ved den

malet på hovedgærdet? Hvordan er malerierne forskellige

de stemmer på til et valg

fra det ene opslag til det andet?

•

Propper – Maser, putter

•

Pureste – Reneste, fineste

•

Skrammel – Gamle, slidte ting uden nogen særlig værdi

•

Kig på opslagene hvor Anker ligger i sengen. Hvad er der

•

Tegn et skattekort

•

Gå en tur og find en masse ting. Lav en snor med
tingfinderting

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•
•
•
•
•

”Den er så fin”
”Ud med den!”
”Altså, far”
”Det er den bedste idé, du har fået i dag”
”Så huskede I det alligevel!”

•

Hvad har Anker fundet på bordet? Får han lov til at
beholde den?

•

Hvad står der på sedlen? Hvad betyder det?

•

Har Anker travlt med at komme i børnehave? Har
far?

•

Hvad finder Anker på vejen?

•

Hvorfor bliver far varm i hovedet?

•

Hvad tager Anker med i bad om aftenen?

•

Hvad hjælper far med efter badet?

•

Hvad sker der da Anker bliver puttet?

•

Har I nogensinde fundet nogle spændende ting på
vej i børnehave?

Bogfolder til børn: 3-4 år
Titel: Anker finder ting
Forfatter: Alberte Winding
Illustrator: C. Bigum

