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Hvad drømmer Arne om?
Har I prøvet at være i de varme lande?
Var der lige så varmt som på den ø Arne ender på?
Hvad hedder Arnes nye venner?
Hvad er Arnes nye venner fro nogle dyr?
En isbjørn uden pels er som…..hvad?
Hvad sker der da alle isterningerne i posen er smeltede?
Hvad synes Emil at Arne ligner da pelsen er væk?
Hvad råber Arne da kokken åbner frostboksen?
Kommer Gilbert og Emil med til ishavet?
Hvad har Arne fået tilbage da han kommer til Ishavet igen?
Arne har fået både pelsen klippet af og haft hedeslag, men
fortryder han sin tur?

Titel: Arne i de varme lande
Forfatter: Jørgen Stamp
Illustrator: Jørgen Stamp

Gode ord & vendinger
Rutsjer – glider hen/ned af noget. Rutsje på en rutsjebane.

Spørgsmål til bogsamtale




Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget, der undrede jer?

Iglo – hus af sne.
Padler – visualiser

Samtale om illustrationer

Horisonten – der hvor himmel og hav mødes.

Palmerne – har I set sådan nogle træer før?
Er der forskel på dem og de træer I kan se der hvor I bor?
Hvordan kan man se at Arne har det alt for varmt?
Kig på billedet af Arne i gryden. Hvordan kan I se at han nyder det?
Arne får klippet pelsen af. Ser han glad ud?

Lastrummet – skibets bagagerum.
Guffe – nyder sin mad rigtig meget, måske smasker man også lidt.
Sydpå – vis på et kort – nord og syd
Skrækslagen – rigtig rigtig bange
Hedeslag – man bliver rigtig syg og dårlig af varmen
Gnægger - griner lidt ondt. Prøv.

Kreativ aktivitet
Lav isterninger og lav kolde drikke. Drik imens I laver tegninger af
Arne og hans venner.
Snak om kulde og varme. Brug isterninger og en balje varm vand.
Hvad sker der med isterningen?

Ude med os – nu er det slut, de bliver fanget.
Kuldskær – kommer nemt til at fryse

Sætninger til eftersigen
”Der gad jeg godt hen”, siger Arne.
”Jeg skal til de varme lande”, siger Arne.
”Hjælp mig fri,” piber frøen.
”Vi er på vej til de varme lande.”
”Juhuu! Vi er fremme.”
”Man kan jo ikke sidde i sin iglo hele tiden”

