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Bogfolder til børn 3 - 4 år

Hvad skal hr. Brum, Guld-Iver og Grævling i skoven?
Hvilket dyr er Guld-Iver ?
Hvem siger det er forbudt at fælde juletræet?
Hvad er der sket med træet og hvor fører sporet hen?
Hvordan kommer de ind i huset?
Hvordan kan man se, at de har stået længe ude i kulden?
Hvorfor knurrer Hr. Brums mave?
Hvad laver hr. Brum og Grævling, da de har spist julemaden?
Fortæl om Hr. Brums idé.
Hvad er der i sækken?
Hvad er skibet lavet af?
Hvad sker der med juletræet, hvis man henter det ind i stuen om
sommeren?
Hvad skal hr. Brum have i julegave?

Titel: Hr. Brums juleaften

Hvad ønsker du dig i julegave?

Forfatter: Daniel Napp
Illustrator: Daniel Napp

Gode ord og vendinger
Spidst – kender du andre ting der er spidse?
Forbudt – noget man ikke må. Er der noget du ikke må?

Samtale om illustrationer:
Kan I finde adventskransen? Hvad er den lavet af?
Se på sidste opslag. Kender du de ting, der hænger på juletræet?

Fnyser – puster luft ud gennem næsen, når man bliver vred.
Prøv det.
Stubben – nederste del af træet, når det er blevet fældet. Snak
om hvad et træ består af: blade, grene, nåle, barken osv.

Kreativ aktivitet:

Snydepels – en der snyder og narrer nogen

Tegn dit eget juletræ med pynt.

Artige - snak om artige børn, der skal have julegaver.
Find antonymer (fræk, uartig, uopdragen)
Pudsigt - find synonymer (sjovt, mærkværdigt, løjerligt)

Sætninger til eftersigen:

Ballademager - en der laver halløj, uro, bryder reglerne

”Det skal være bredt forneden og spidst i toppen”
”Det der træ må I ikke fælde”
”Som sagt så gjort”
”Sikke en snydepels”
”Bæver Bondemand kommer”
”Har I været artige”
”Skynd dig at give dem en gave”
”Hidsige honningbier”
”Glædelig jul”
”Og i år har vi det flotteste træ i hele verden”

Spørgsmål til bogsamtale





Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer?
Var der noget, der minder om andre historier?
(Guldlok og de tre bjørne)

