Ordquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål



Hvem sidder på Ib Madsens hånd?



Har Ib Madsen mange venner?



Hvad gør Ib Madsen for at hjælpe sine
kammerater?



Hvad laver Ib Madsen, når de andre spiller
fodbold?



Hvor gemmer Ib Madsen sig, når de leger skjul?



Hvor skal klassen hen på lejrskole?



Hvorfor undrer Ib Madsens forældre sig over de
ting han skal have med?



Hvem prutter i toget?



Hvad laver læreren, når alle leder efter Ib
Madsen?



Hvad fandt hunden ved foden af Møns klint?



Er Ib Madsen død?



Er det Ib Madsen i fjernsynet? Hvordan kan I
kende ham?



Synes du også det er en trist historie?
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Samtale om illustrationer:
Gode ord og vendinger
Kløgtig – find synonymer – klog, skarpsindig, snedig
Lagde sig ikke ud med folk – hvad vil det sige? Kender I
andre vendinger, der betyder det samme?
Til punkt og prikke – hvad vil det sige? At følge noget meget
nøje.
Guttermand – kender I andre ord – god ven, kammerat..

Kan I se på billederne, at Ib Madsen er en glad dreng?
En af drengene i klassen har en blå kasket på. Teksten står på
engelsk, hvad står der?
Kig på opslaget med Ib Madsens forældre. Er der noget der
undrer jer?
Kig på opslaget med de ting Ib Madsen skal have med på
lejrskole. Snak om dem?

Tema – et emne – bruger I det i klassen? Find på eksempler.

Kig på opslaget, hvor børnene leder efter Ib Madsen på Møns
Klint. Hvad laver de?

Rift om – efterspørgsel efter noget. Hvad kan rift også
betyde?

Kan I finde Ib Madsen på billederne efter han er blevet væk?

Yndlingselev – én man allerbedst kan lide, en favorit

Hvorfor mon der flyver 3 sommerfugle rundt om hovedet på
Ib Madsen?

Det gør mig ondt – hvad vil det sige?
Jamrede – prøv at jamre

Kreativ aktivitet

Tragedie – en ulykkelig hændelse, der gør en ked af det

Tegn en sommerfugl.
Leg tampen brænder i klassen.

Sætninger til eftersigen:
Spørgsmål til bogsamtale:




Var der noget du godt kunne lide ved bogen?
Var der noget du ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget, der undrede dig?

”Her skal du høre om Ib Madsen”
”Ib skal nok blive til noget”
”En eftermiddag var Ib væk”
”Vi må bevare roen”
”Ib var DØD”
”Det var en trist historie”

