Gode ord
storm – snak om hvad der kan ske, når det stormer

Samtale om illustrationer

skrænt – find synonymer.. skråning, stejl bakke

Kig på første opslag – Find Lille Madsens hus

slugt – find synonymer.. afgrund, kløft
harpun – Vis billedet og snak om hvornår man bruger
harpuner
hækle – strikke (faktisk strikker Maja på billedet)
grydelapper – snak om hvornår det er godt at bruge
grydelapper – (gryde – lapper)

Kig på opslaget, hvor naboerne kigger på den tomme
plet, hvor Lille Madsens hus har ligget. Hvad mon
naboerne siger?
Kig på opslaget med harpunen. Hvorfor tror I, at General
Kaput står med sablen op i luften?

smede hestesko – snak om at heste får sømmet ”sko” på
sine hove. Smeden former et U i fx jern.

Kig på billedet, hvor Maja sidder og strikker. Hvad ser I,
når I kigger ud af hendes vindue?
Og hvad er smeden i gang med at lave?

tuba – blæseinstrument. Hvordan lyder det?

Hvad bruger den lille mus grydelapperne til?

digt – korte sætninger, der ofte rimer – fx
:”Araberkomplot! araberkomplot!
De stjal min mors rabarberkompot.
Komplet komplot. De åd det råt.
Det måtte de egentlig også godt”

medalje – fx guld, sølv eller bronzemedalje. Man kan vinde
det i sport eller fordi man har været særlig modig. General
Kaput har også medaljer. De sidder fast med nåle på hans
jakke.
Spørgsmål til bogsamtale
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noget I godt kunne lide i bogen?
noget I ikke kunne lide ved bogen?
noget der undrede jer?
noget, der minder om andre historier?

Kreativ aktivitet
Lav en tovbane så I kan sende legetøj fra et punkt til et
andet
Sætninger til eftersigen
”Tak skæbne, tænkte lille Madsen. Hvor mon jeg ender?”
”Han er blæst op på Ben-brækker-bjerget”
”En..to..tre..fyr! råbte General Kaput”
”Året efter skete præcis det samme en gang til”
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Hvad sker der med Lille Madsens hus?
Hvor lander Lille Madsens hus?
Hvem beslutter, hvad der skal gøres?
Hvad mener General Kaput er det vigtigste?
Hvad bruger de til at skyde rebet over til Lille
Madsens hus?
Hvad skal Lille Madsen bruge hestesko til?
Kig på midteropslaget og snak om de ting, der
bliver sendt over til Lille Madsen.
Hvorfor kan folkene i byen ikke sove godt om
natten?
Hvad beslutter Borgmester Bjoms?
Hvorfor tror I, at man kalder det ”Ben-brækkerbjerget”?
Bliver Lille Madsen reddet af de fire modigste mænd
i byen?
Hvorfor får Lille Madsen også en medalje?
Hvorfor får Lille Madsens hund, Luffe, en medalje?
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