Gode ord

Snak om illustrationer

Telt/telttur – hule af stof. Har I prøvet at være på
telttur?

Kig på første opslag – hvem bærer teltet og hvem
bærer maden?

Myrer – vis et billede af en myre – kender I myrer?
Hvorfor kan de være irriterende?

Hvilken farve har teltet?

Vådt /tørt – snak om antonymer

Der er to små dyr, der følger Kalle og Giraf. Hvilke
dyr?

Sikker – hvad vil det sige at være ”sikker”?
hvad vil det sige at være usikker?

Kig på opslaget med myrerne. Hvor mange myrer
kan I få øje på?

Fare vild – Har I prøvet ikke at kunne finde vej?

Kan I finde en snegl med telt på?

Udbryde – hvad kunne man også sige? Kom med
nogle udbrud, fx ”neeeeej..” , ”iiiiihh”.. ”ååååhhh”
Skyld – ”Det er din skyld”/ ”det er ikke min skyld”
(Hvis du skubber til mit tårn, så det vælter, er det
din skyld at tårnet vælter)

Kreativ aktivitet
Slå et telt op ude på legepladsen, server banan og
vand. Læs evt. historien i teltet.

Gispe – prøv at gispe
Skygge – Kig på hinandens skygger
Spørgsmål til bogsamtale
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noget I godt kunne lide i bogen?
noget I ikke kunne lide ved bogen?
noget der undrede jer?
noget, der minder om andre historier?

Sætninger til eftersigen
”Godt, vi har mad med!”
”Var det der, vi kom fra?”
”Jeg tror, vi skal den anden vej”
”Det var dig, der ville på telttur!”
”Bare det ikke er en trold”
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Ordquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål
Hvor er Kalle og Giraf på vej hen?
Hvad skal de i skoven?
Hvorfor gider Kalle og Giraf ikke være i skoven
mere?
Hvad sker der, da de skal hjem?
Hvorfor bliver Kalle og Giraf pludselig bange?
Hvad ligner skyggen?
Hvad foreslår Kalle, at de skal gøre næste morgen?
Giraf er en giraf og Bjørn er en bjørn, men hvad er
Kalle?
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