•

Fangeleg – en leg hvor en af deltagerne skal ”fange” de

•

Kig på opslaget ”Harry er faret vild”. Hvad kigger Harry
på? Hvad betyder den røde pil?

andre ved at røre dem
•

Venstre – hvilken hånd er din venstre hånd?

•

På kryds og tværs – at gå i mange retninger

•

Rundtosset – hvad vil det sige at være rundtosset?

•

Rådne fisk – fisk der er blevet for gamle og lugter grimt.

•

Kig på opslaget med vejskilte. Kender I nogle af dem?

•

Kig på siden med plakatsøjlen og alle Harrys nye venner.
Kan I se hvem der er på plakaten?

•

Kig på sidste side. Hvilket humør er Harry i?

Hvad kan ellers rådne?
•

Nabo – den/dem der bor ved siden af dig.

•

Faret vild – ikke at kunne finde hjem

•
•
•

Leg fangeleg på legepladsen
Tegn en efterlysningsplakat

Pik pak – Ting, bagage

•

•
•

Dogs – igen et engelsk ord, som betyder?
Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

”Skal vi lege fangeleg”

•

”Vera? Veera? Vera er forsvundet”

•

”På kryds og tværs af byen”

•

”Til sidst er han helt rundtosset”

•

”Jeg kommer ud og leger igen i morgen”

•

Hvorfor leger Harry aldrig udenfor?

•

Harry ser på mange forskellige huse på sin vej.
Kan du huske nogle af dem?

•

Harry finder et lille hus. Hvad sker der med det
lille hus?

•

Da Harry endelig finder et byhus, hvad er byhuset
så?

•

Harry savner sit eget hyggelige hjem. Har du også
prøvet at savne noget eller nogen?

•

Hvor finder Harry Vera igen?

•

Kommer Harry hjem igen?

•

Har du prøvet at fare vild?
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