
 

  

 

Fødselsdagsgave – Snak om gaver, indpakning, sløjfe m.m 

Ønsker sig –  Hvad vil det sige at ønske sig noget. 

Slikfabrik – Et sted, hvor der laves slik. Kender I andre 

fabrikker? 

 

Modellervoks – konkretiser.  

 

Et kort – Konkretiser. Snak om, hvorfor der ofte er et kort 

med, når man får gaver. 

 

Gæsterne – Snak om, hvad det vil sige at være gæst/ at 

have gæster. 

 

Flaskehalsen – Konkretiser og snak om, hvorfor det hedder 

en flaske-hals 

 

Slikposer – Snak om, hvad slags slik, der kan være i en 

slikpose. 

 

 

     

 

 

 

 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

Kig på bogens forside – hvad tror I, at historien handler om? 

Kig på opslaget med gaveønsker – snak om hvad Philip ønsker 

sig. 

Kig på opslaget, hvor Nora og mor er på vej i storcentret. Kan I 

få øje på mor og Nora? 

Hvad har Nora tegnet på Philips fødselsdagskort? 

Kig på opslaget, hvor børnene leger flaskeleg – hvor mange 

gæster er der? 

Kig på opslaget, hvor Nora skal give sin gave til Philip – hvordan 

har Nora det? 

 

 

Tegn et kort til en, du holder af. 

 

Leg ”Den som flasken peger på” 

 

Leg med modellervoks 

”Det er Philips modellervoks” 

”Tillykke med fødselsdagen! 

”Nej, nej, din dumme dinosaur!” 

”Så er der rigtig mad!” 
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• Hvorfor glæder Nora sig? 

• Hvorfor synes mor, at det er en god idé at købe 

modellervoks til Philip? 

 

• Hvilken leg leger børnene, da Philip skal have sine 

gaver? 

 

• Hvorfor vil Nora ikke slippe gaven? 

• Hvad laver børnene med modellervoksen? 

• Hvad har Theo lavet i modellervoks?  

• Hvorfor bliver børnene kede af det? 

• Hvilken leg leger børnene efter de har spist? 

• Hvad gør de til sidst inden de skal hjem? 

• Hvad spørger Philip Nora om, da hun skal hjem? 

• Hvad ønsker I jer i fødselsdagsgave? 

 


