Gode ord og vendinger:

Spørgsmål til bogsamtale
Aidan Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993):

Begynd altid med at spørge eleverne, om nogen af dem kender ordet/vendingen og kan
fortælle, hvad det betyder.

1. Var der noget du godt kunne lide i bogen?
2. Var der noget du ikke kunne lide ved bogen?

1. Stads: Hvad er stads?
2. Lurende: hvordan gør man det? Prøv at lure.
3. Stuearrest: er man så arrestert i sin egen stue?
4. Kriblede: hvordan føles det når det kribler i maven?
Er der andet end ens mave der kan krible?
5. Fes: Vitello fes hjem. Hvad betyder det? Kan man fise på andre
måder?
6. Klam: hvad kan være klamt? Snak om ordet og de mange
måder vi bruger det på.
7. Tøs: er det det samme som en pige? Snak om hvordan tøs
bliver brugt i historien.
8. Kuldegys: har du prøvet at have et kuldegys? Hvordan føles
det?
9. Pærevælling: hvad er det? Vælling af pære? Hvorfor mon vi
bruger sådan et ord?

3. Var der noget der undrede dig?
4. Var der noget, du kom til at tænke på som minder om andre bøger og
film?

Samtale om illustrationer:
Hvad sker der på forsiden?
Se på billedet hvor Vitello spiser småkager. Snak om hvorfor der ”flyver” kniv,
hæksaks og motorsav på billedet? Bliver det brugt på andre illustrationer for at
vise hvad Vitello tænker?
Hvorfor mon Vitello ser så glad ud på det sidste billede?
Og hvorfor ligger Kammas armbånd under hans seng?

Kreative aktiviteter:
Leg pige og drenge lege. Og så slå dem sammen til en leg.

Sætninger til eftersigen:
1. Og midt i alt dette var der selvfølgelig drengen de kaldte Viello.
2. Jeg har en hamster, men den er ved at blive skør.
3. Vitello fes lidt hjem
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Hvem håber Vitello på der flytter ind?
Hvorfor er det lige pludselig ok at lege med smykker? Snak om
hvordan Vitello ved hver leg får flettet en drengeleg ind?
Føj for den lede siger Vitello da Kamma kysser ham. Hvorfor mon det
kribler i maven på ham?
Hvordan bliver man rød i hovedet på den dumme måde?
Kyssede Vitello Kamma? Hvorfor skal det være hemmeligt?
Hvorfor mon Vitello sætter sig på sengen og glor imens tankerne er
helt rodet inden i hans hoved?
Kan I forklare hvad en klam dag er så de voksne kan forstå det?
Tror I Vitello kan lide Kamma?
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