•

Kig på opslaget ”Næste dag beslutter far og mor, at
Anker skal have en hund.” Snak om de forskellige ting

•

Pivdygtig – At være rigtig dygtig til noget

•

Giver pote – Konkretiser

•

Savner – Føler sig ked af det, når en du holder af, ikke er der

•

Beslutter – Bestemmer, aftaler

•

Modig – Ikke at være bange eller nervøs for noget

•

Hundeinternatet – Hjem for hunde der mangler en familie

•

Kunster – Et trick du øver dig på

•

Regne med – Være sikker på

•

Snuppe – Tage hurtigt, tage i en fart

familien spiser til morgenmad?
•

Kig på opslaget ”Hunden er menneskets bedste ven.”
Hvad betyder tankeboblen over fars hoved?

•

Følg Ankers bamse igennem bogen. Snak om hvad
bamsen laver på de opslag, hvor den er med?

•

Kig på det sidste opslag. Hvordan kan man se at far og
Kaptajn Pølse er blevet glade for hinanden?

•

Tegn jeres egen hund eller den hund I godt kunne
tænke jer.

•

Øv jer i at løbe efter pind, hoppe efter kager og rulle
rundt.

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

”Kan hunde snakke?”

•

”Hunden er menneskets bedste ven”

•

”En lille hundebassehvalp”

•

”Gamle ven”

•

Hvilken bog læser far for Anker?

•

Hvem er Lassie?

•

Hvad fortæller far om Lassie?

•

Hvorfor får far tårer i øjnene?

•

Hvad beslutter familien næste dag?

•

Hvilken slags hund vil mor gerne have?

•

Hvilken hund vælger Anker på hundeinternatet?

•

Hvordan går det da far og Anker træner med
Kaptajn Pølse?

•

Hvad er Kaptajn Pølse dygtig til?

•

Hvad siger Anker at far er rigtig god til?

•

Hvorfor kan en hund være et godt kæledyr?
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