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Hvad laver Emmas far og mor?
Hvorfor holder Emma sig på maven?
Hvor er cornflakesene?
Hvorfor er det farligt at bruger skufferne som
trappe?
Hvor finder Emma mælken?
Bliver Emma mæt af at spise cornflakes?
Hvordan får Emma syltetøjet ud af glasset?
Er det en god syltetøjsmad, Emma har lavet?
Har Emma prøvet at lave sin egen morgenmad før?
Har du prøvet at lave din egen morgenmad?
Må du godt spise så meget sukker?
Må du godt skære med en skarp kniv?
Hvad spiser du til morgenmad?

Titel: Emma er sulten
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Gode ord

Hvordan kommer Emma op på køkkenbordet?

Søndag – snak om ugedagenes navne

Hvad sker der med mælken, da Emma tager den ud af
køleskabet?

Morgenmad – snak om måltiders navne (frokost,
aftensmad..)
Sulten /mæt – snak om antonymer
Cornflakes – konkretiser
Farligt – snak om situationer, der kan være farlige
Køleskabet – hvilke ting, kan man finde i et køleskab?

Kig på glasset med sukker før og efter Emma har taget
sukker på sine cornflakes – har hun taget meget eller
lidt?
Hvordan kan du se, at Emma er glad for at få noget at
spise?
Tror du, at Emmas far og mor kan se på Emma, at hun
har spist syltetøj?

Syltetøj – kender du et andet ord for syltetøj?
Skævt – snak om hvad det vil sige, at noget er skævt
Gabe højt – prøv at gabe højt som om du skal bide i et
kæmpe æble

Kreativ aktivitet
Smør syltetøjsmadder

Sætninger til eftersigen
Spørgsmål til bogsamtale
Var der noget, I godt kunne lide ved bogen?
Var der noget, I ikke kunne lide ved bogen?

”Pyt! Det må hun klare”
”Pyh! Det gik godt”
”Øh..hovsa!”
”Emma er mere sulten”

Samtale om illustrationer
Hvilken farve har Emmas dyne? – hendes natkjole?
Hvordan kan du se på Emma, at hun er sulten – hvad
gør hun med hænderne?

”Det er den bedste syltetøjsmad, hun har smagt”

