
 

  

 

• Krage – snak om hvordan en krage ser ud.  

• Elefant - snak om hvad der er specielt ved en elefant. 

• Lavere – find antonymet 

• Slumrer – find synonymer (hviler sig, får en lur, halvsover) 

• Præcis – hvad betyder det at noget er præcist eller går 

præcist? 

• Protesterede – find synonymer 

• Brydes med- find synonymer 

• Bekymret – hvad betyder det? 

 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Snak om billederne, hvor den lille krage og elefanten er 

lige store.  

• Se på billedet, hvor elefanten ligger ned på siden. 

Hvordan kan man se, at det er noget moren forestiller 

sig? (Farve, tankebobler) Find flere billeder, der er er på 

samme måde.   

• Snak om billedet, hvor den lille krages skygge er større 

end elefantens. Hvordan kan det lade sig gøre? 

• Syng ”En elefant kom marcherende” 

• Tegn en elefant  

 

• ”Mor, nu har jeg endelig fundet en ven!” 

• ”Det der er jo en elefant” 

• ”Så er vi nøjagtigt lige høje” 

• ”Kan du overhovedet tale elefantisk?” 
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• Hvorfor synes moren ikke at elefanten er en god 

ven at have for en lille krageunge? 

• Hvorfor skal den lille krage finde en på sin egen 

størrelse at lege med? 

• Hvordan bliver de to venner lige store? 

• Hvorfor må den lille krage ikke brydes med 

elefanten? 

• Hvad sker der, hvis den lille krage går med 

elefanten ud i vandet for at køle sine fødder? 

• Hvordan taler krageungen med elefanten? 

• Hvorfor må krageungen ikke lære elefanten at 

hoppe ned fra muren? 

• Hvad er en lille krage god til? 

• Hvad er en elefant god til? 

• Hvad er du god til? 


