Gode ord
Samtale om illustrationer
Underligt – find synonymer – mærkeligt, mystisk,
sært..
Klog – snak om hvad det vil sige at være klog
Et stykke tid – snak om hvordan tiden deles op –
år, måneder, uger, dage… gæt på hvor lang tid ”et
stykke tid” kan være.

Kig på opslaget, hvor Inga er ked af det. Hvad er
det for et dyr, der er på bordet?
Kan du finde det på nogle af de andre opslag?
Der er også et andet dyr, der optræder på flere
opslag. Hvilket?

Kyle – find synonymer (kaste, smide..)

Kig på opslaget, hvor Inga danser rundt i huset med
ringen på sin finger. Hvad er det man ser i
baggrunden? Hvad vil tegneren udtrykke?

Glimte – find synonymer (skinne, funkle..) og snak
om ting, der kan glimte.

Kig på opslaget hvor Inga kaster ringen op i luften.
Snak om hvilke ting, der står på køkkenbordet.

Savne – snak om hvad det vil sige at savne.
Hvordan har man det, når man savner noget?

Kig på opslaget, hvor I ser Inga gennem
fiskebowlen. Hvorfor ser hun så mærkelig ud?

Allerpænest – pæn, pænere, pænest ,
allerpænest.. prøv at bøje andre adjektiver
Kreativ aktivitet
Spørgsmål til bogsamtale

Leg ”tag den ring og lad den vandre..”






Tegn din hånd og tegn en ring på en finger
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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?

Lav havregrynskugler
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-vi øver os i at svare på spørgsmål

Hvad har Astrid, som Inga gerne vil have?
Da Inga får ringen, vil hun prøve at være alt det,
Astrid er. Hvad mener hun med det?
Hvorfor begynder Inga at kaste med ringen?
Hvad gør Inga, da Astrid spørger om hun må se
ringen?
Hvor leder Inga efter ringen?
Hvorfor finder Inga på at lave havregrynskugler?
Hvad er der inden i en af havregrynskuglerne?
Hvordan er den mon havnet dér?
Kan en ring forvandle en, så man bliver smuk og
klog?
Har I en storebror eller storesøster, der har noget,
som I godt kunne tænke jer?
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