
Bogquiz 
 – vi øver os i at svare på spørgsmål 

 

Hvor er Bo og Bella? 
 

Hvilke dyr kigger de først på? 
 

Hvorfor ser giraffen sjov ud? 
 

Bo og Bella kigger på nogle dyr, der ligner store 

katte – hvilke? Hvorfor kan man godt blive lidt 
bange for løverne? 

 
Bo og Bella kigger på nogle dyr, der laver sjove 

ansigter – hvilke? 
 

Må Bella få en bjørneunge med hjem? 
 

Hvilke dyr svømmer i et stort bassin? – hvad er 
delfiner dygtige til? 

 
Hvem snupper Bellas mad? 

 
Hvilke dyr synes Bo og Bella er de allermest 

spændende dyr i zoologisk have? 

 
Har I været i zoologisk have? 

 
Snak kom hvilke dyr I har set i Zoologisk have. 
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Gode ord 

 
Zoologisk have – snak om hvad en zoologisk have 
er 

 
Spændende – find synonymer/antonymer 

 
Ligner – minder om, ser næsten ud på samme 

måde.. 

 
Knurrer – prøv at knurre som en løve 

 
Grimasser – ”skære ansigt”. Prøv at lave grimasser 

 
Bassin – en stor beholder med vand 

 
 

Spørgsmål til bogsamtale 
 

Var der noget I kunne lide i bogen? 
Var der noget I ikke kunne lide i bogen? 

 
 

Samtale om illustrationer 

 
Kig på bogens forside – hvad sidder Bo og Bella på? 

Kig også på bagsiden.. 
 

Kig på første opslag – kan I finde Bo og Bella? 
 

Kig på opslaget med aberne – hvad spiser aben, der 
sidder på grenen? 

 

Kig på opslaget med bjørnen – hvor mange 

bjørneunger er der på billedet? 
 

Kig på opslaget, hvor Bo og Bella spiser madpakker 
– hvad spiser de? 

 
Hvordan kommer Bo og Bella hjem fra zoologisk 

have? 
 

Snak om den lille sidehistorie med drengen, der 
køber en kæmpeballon. 

 
Det lille egern er med på flere opslag – kan I finde 

den? 
 

Kreativ aktivitet 

 
Tegn en giraf 

Skær grimasser – tag evt billeder 
Syng ”Bjørnen sover” 

Besøg zoologisk have 
Gå en tur og fodre fugle 

 
 

Sætninger til eftersigen 
 

”Bo og Bella kan også lave skægge grimasser” 
”Men det må man ikke” 

”De kan springe meget højt” 
”Sjovt egern” 
 

 


