
 

  

 

• Yndlingsplads  - det sted, du holder allermest af at 
sidde.  

• Misse med øjnene – snak om, hvad der menes med 

utrykket – prøv at misse med øjnene. 
 

• Strå  - tørt græs (til redebygning). 
 

• Næbbet – fuglens ”mund”. 

 
• Rede – dyrebolig. 

 
• Slap – livløs - ikke at kunne bevæge sig. 

 

• Vågede – holdt øje med. 
 

• Kræfter – energi. 
 

• Udendørshanen – vandhane, der sidder uden for på 

huset. 
 

• Give sig god tid – være tålmodig. 
 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Var der noget, der minder om andre historier? 

 

• Kig på opslaget, hvor Anna sidder på sin 
yndlingsplads i det store vindue. Hvad kan hun se 

uden for vinduet? Og hvad er der på vej ind ad 
døren?  

• Kig på opslaget, hvor fuglen flyver ind i ruden. 

Hvad betyder den stiplede linie?  
• Kig på opslaget, hvor Anna løfter gråspurven op. 

Hvordan har katten det? Hvorfor mon?  
• Kig på opslaget, hvor Anna våger over 

gråspurven. Hvad gør hun med munden? 

• Snak om, hvilke dyr, der er på opslagene i 
bogen.   

 

• Tegn en gråspurv, vælg om det skal være en han 
eller en hun.  

 
• Prøv, om I kan se en gråspurv på legepladsen 

eller i en nærliggende park.  
 

• Find gråspurvens sang på Youtube. 
 

• Lav jeres egen fuglesang.  
 

”Gråspurv, gråspurv stakkels lille gråspurvekrop 
lev nu op, lev nu op stakkels lille gråspurvekrop”  

 
”Held og lykke lille ven”  

 
”Der reddede jeg lige en gråspurv”  
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• Hvorfor lægger Anna gråspurven ned i sin 
hue?  
 

• Hvad gør Anna for at gråspurven skal 
vågne?  

 
• Hvorfor puster Anna på gråspurven?  

 
• Hvor finder Anna vand til gråspurven?  

 

• Hvad sker der, da Anna har sunget sin sang 
flere gange?  

 
• Hvad giver Anna sig god tid til? 

 

• Er gråspurven en han eller en hun? 
 

• Har du/I prøvet at hjælpe et dyr, der var 
kommet galt afsted? 
 

• Har du/I en yndlingsplads derhjemme?   

  
 


