•

Kig på opslaget ”Om fredagen spiser de lækre ting og ser
Kagekonkurrencen”. Hvad tror I kagen på fjernsynet er

•

Ligegyldigt – Uden betydning, lige meget

•

Program – Noget der er i fjernsynet, et TV-show

•

Overraske – Gøre noget godt uden at den anden ved det

•

Glasur – Sukkerovertræk

•

Kæmpegode – Enormt gode, supergode, meget flotte

•

Hæver – Bliver større

•

Bakser – Arbejder med noget der er svært

•

Smattet – Vådt og blødt, slimet, fedtet

•

Hapser – Snupper, griber hurtigt

•

Kikset – Ikke som man har forestillet sig

•

Mætte – Har fået nok at spise, det modsatte af sulten

lavet af?
•

Kig på opslaget ”Anker ruller den småkagedej ud, som far
har rørt til ham.” Hvordan laver Anker sine kager?

•

Kig på opslaget hvor far tager sig til hovedet. Snak om
sammenhængen mellem fars kage og jordbunken.

•

Kig på bogens sidste opslag. Hvis kage tror I smagte
bedst? Hvordan kan I se det?

•

Bag småkager og pynt dem med glasur eller lav fine
kager af pap og papir (måske med glimmer og perler
m.m.)

•

Byg en smattet jordbunke på legepladsen ligesom
Anker og Baldur

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•
•
•
•
•
•

”Du skal bare kaste dig ud i det”
”De bliver kæmpegode”
”Det hele skal gøres på én gang”
”Træd tilbage fra den kage”
”Ih, hvor her dufter dejligt”
”Min blev lidt kikset”

•

Hvad laver Anker, far og mor om fredagen?

•

Hvilken slags kager kan far bedst lide?

•

Hvad foreslår far da Anker er kommet i seng?

•

Hvilke kager laver Anker?

•

Hvilke kager laver far?

•

Hvordan kommer kagerne til at se ud?

•

Bliver mor glad for overraskelsen?

•

Har I prøvet at bage en kage?
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