
 

  

 

• Kaste - konkretisér 

• Mos – snak om, hvad slags mad, der kan moses. 

• Kurv - konkretisér 

• Langt – (kort) – snak om modsætninger 

• Entré – det første rum, du kommer ind i i et hus, hvor der er 

overtøj, sko og støvler  

• Vælter (vasen) – konkretisér 

• Brager – larmer, buldrer 

• Rammer (stolen) - konkretisér 

• Hvæser – snak om hvorfor katte hvæser. Hvæs som en kat. 

• Kosteskabet – skab, hvor der er kost, støvsuger, spand.. 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Kig på siden ”sand i parken” – hvad sker der? og hvorfor 

mon den anden dreng holder sig for øjnene? 

 

• Følg boldens vej og snak om, hvor den lander undervejs.  

 

• Kig på opslag 6. Hvordan kan du se, at Knorten kaster 

bolden højt? 

 

• Kig på opslag 8. Hvordan kan du se, at far bliver 

forskrækket? 

 

• Kig på opslag 6-9. Følg den store bolds vej og snak om, 

hvad der sker undervejs? 

 

 

 

 

• Prøv at kaste små bolde, så de lander i en kurv. Prøv 

at kaste langt og kort. 

 

• Stil ting op på gulvet og prøv at ramme dem med en 

stor bold, så de vælter 

 

• Tegn en bold og tegn med stiplede linjer, hvor bolden 

er på vej hen. 
 

”Knorten kan li’ at kaste” 

”Ajj, ikke kaste!” 

”Bump ind i lampen” 

”katten hvæser”  
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• Hvad hedder drengen? 

• Hvad kan Knorten godt li’? 

• Hvad siger far, da Knorten kaster sin sut? 

• Hvad ligger der i kurven? 

• Hvor lander bolden ude på toilettet? 

• Hvad gør Knorten med den store bold? 

• Hvad sker der med vasen? 

• Hvad sker der med stolen? 

• Hvad gør katten? 

• Hvor ender den store bold? 

• Hvem samler alle boldene igen? 

• Kan du lide at kaste med bolde? Hvilke ting er det 

ikke godt at kaste med? 

 


