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-vi øver os i at svare på spørgsmål

1. Hvor mange lejligheder, er der i huset?
2. Hvad har Danielsen engang været?
3. Hvad hedder digterens kat?
4. Hvor har Fru Løve gjort af flæskestegen?
5. Hvorfor skal brødrene Erik og Lars rydde op i
Hennings ting?
6. Hvad er der sket med fru Shirin?
7. Hvad giver Jose Bianca i fødselsdagsgave?
8. Hvorfor vil Beatriz ikke med til fødselsdagsfest?
9. Hvor gammel bliver Bianca?
10.Hvad sker der med Hennings hund
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Samtale om illustrationer:
Gode ord:
Begynd altid med at spørge børnene, om nogen af dem kender
ordet og kan fortælle, hvad det betyder

Digter – hvad laver en digter?
Lejlighed – hvad er forskellen på en lejlighed og et hus?
Undermåler – hvad betyder det? En, der måler for lidt?
Find et antonym
Sølvpenge – er penge lavet af sølv? Har de engang
været lavet af sølv?
Sølvtøj – hvad bruger man det til – hvad kan man også
sige?
Skrammel – kender du et andet ord for skrammel?
Tinsoldater – kender du et eventyr med en tinsoldat?
Flyttekasse – hvornår har man brug for en flyttekasse?
Min øjesten – hvad kunne man også have sagt
(synonym)?
Stjernekaster – hvorfor tror I, det hedder en
stjernekaster?
Spørgsmål til bogsamtale:
1.
2.
3.
4.

var der noget du godt kunne lide i bogen?
var der noget du ikke kunne lide i bogen?
var der noget der undrede dig?
var der noget, du kom til at tænke på, som
minder om andre bøger og film?

1. Kig på forsiden – hvem bor hvor?
2. Kig på siden med yderdørene – hvordan kan du se,
hvor katten bor?
3. Kan du se på billederne af José’s lejlighed, hvor han
kommer fra?
4. Hvordan kan du se, at Erik og Lars har travlt med at
rydde op?
5. Hvad ser Danielsen, når han kigger sig i spejlet?
6. Hvordan kan du se, at Jose er forelsket i Bianca?
7. Hvad ligger der oven på førstehjælpskassen i fru
Shririns entré?
Kreativ aktivitet:
1.
2.
3.
4.
5.

Prøv at tegne dit eget hus og dit værelse
Lav en flaskepost
Skriv et digt
Saml en flyttekasse
Prøv at tænde en stjernekaster

Sætninger til eftersigen:
1. ”Hold mund din undermåler”
2. ”Røde kat, røde kat lad min grisesteg være, ellers
skal jeg give dig tæv, så du bliver vind og skæv, som
et havegærde”
3. ”Min øjesten, hvad skulle jeg gøre uden dig?”
4. ”Du skal gøre som din far siger”
5. ”Du er sød som honning, Bianca”

