
 

  

 

• Kikkert – Hvordan ser en kikkert ud? Konkretiser. 
Hvad sker der når man kikker ind i den ene ende og i 

den anden? 
 

• Parken –  Hvad kan man i en park? 

 
• Til højre – og til venstre, konkretiser 

 
• Kvidre– hvordan lyder det? Efterlign 

 

• Fløjter – prøv at fløjte, hvordan gør man med 
munden? 

 
• Luftballon – har du set en luftballon? 

 
• Lidt hemmeligt – har du prøvet at gøre noget, der 

var hemmeligt, eller at have en hemmelighed? 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Var der noget, der minder om andre historier? 

 
• Kig på og snak om fuglene bagerst i bogen 

 

• Kig på opslaget fra haven. Snak om hvilke fugle 
der er på billedet. 

 

• Kig på opslaget, hvor Fanny skal gå over gaden. 
Find skaden, mågen, duerne og solsorten? Hvad 

laver de? 
 

• Kig på opslaget af parken. Hvad laver børnene og 

de voksne? Hvad ser Tilde gennem sin kikkert? 
 

• Kig på opslaget med damen, der planter 
blomster. Hvad er det for en sjov fugl, der står på 
en pind? Hvordan kan man se, at Tilde ser på 

hende gennem en kikkert? 
 

• Kig på opslaget, hvor Tilde sidder træt på 
bænken. Hvor mange og hvilke fugle er der? 

 

• Hvem kikker på Tilde, da hun ligger og sover? 
 
 

 
Kreativ aktivitet: 
 

• Syng: ”Jeg er en lille undulat” 

• Hop og ”bask med vingerne” 
 

”Nu skal jeg kigge på fugle” 
”Tilde kigger til højre” 

”Tilde kigger til venstre” 
”Åh, sikke en fin luftballon” 
”Smask-kys-kys smask” 

”Jeg har set mange ting, men ikke en eneste fugl” 
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• Hvad skal Tilde bruge sin kikkert til? 
 

• Hvad skal Tilde gøre, når hun går over 
gaden? 

 
• Hvem kikker også på larven? 

 

• Hvad sidder manden og sover i? 
 

• Hvad laver damen med blomsten i hatten? 
 

• Hvorfor kan Tilde ikke få øje på alle de 

fugle, der er omkring hende? 
 

• Hvad er det for noget hemmeligt, der 
foregår bag en busk? 

 

• Hvorfor fniser Tilde på kyssebilledet? 
 

• Har du prøvet at kysse? 
 

• Hvilke fugle er der, der hvor du bor? 

 
 


