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Hvorfor vil Zaki have en kilometertæller?
Kan du huske hvad der var på nogen af de pizzaer, der blev
bestilt?
Hvorfor kan pizzabudet Carlo ikke komme på arbejde?
Hvad hedder adressen, hvor Zaki skal hen?
Hvor langt væk er det?
Klokken er kvart over 11, da Zaki begynder at køre pizzaer ud.
Hvad sker der så?
Hvem møder han først på sin tur og hvad sker der så?
Hvorfor er Nina ked af det?
Hvad hjælper Nina Zaki med?
Zaki har travlt for han skal nå det hele inden kl. 12. Hvorfor
ville det være godt for ham, at have en kilometertæller?
Hvad sker der lige før han når frem?
Hvad gør Zaki og hans far, da Zaki kommer tilbage?
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Gode ord & vendinger

Se på opslaget hvor Zaki cykler og cykler. Kan du genkende en
anden børnebogsfigur, der også kører på cykel?

Kilometertæller – ved du hvordan en kilometertæller virker?
Medbring gerne én.
Lageret – hvad tror du Zakis far har på lageret?

Kreativ aktivitet

Lageroprydning – hvordan gør man det?

Stil viserne på et legetøjsur, så børnene kan se hvordan viserne
står, når de forskellige ting sker i bogen.

Sommerforkølelse – Er der forskel på en sommer- og en
vinterforkølelse

Cykl eller gå en tur og mål med en km-tæller hvor lang turen var.

Pøj pøj! – hvorfor retter Zakis far ham her?
På må og få – hvad betyder det?

Sætninger til eftersigen
Der står ikke noget med kilometertæller på fars
hundredkronesedler

Spørgsmål til bogsamtale
Det var en stor ordre






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?
Kender du den anden bog om Zaki?

Zakis budservice. De ringer – vi bringer
Zaki er lige ved at tisse i bukserne af skræk
Arbejdet kalder
Det er næsten mere end han kan klare

Samtale om illustrationer
Hvad var det nu, du ønskede dig?
Se på opslaget, hvor telefonen ringer med en stor ordre. Hvad
har Zakis far hovedet fyldt af?
Snak om det næste opslag – hvad sker der?
Se på opslaget hvor Zaki farer vild. Hvem løber ved siden af
cyklen og hvorfor?
Se på opslaget hvor Zaki hjælper Nina. Hvad synes Zaki om Nina?

