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Hvordan havner Lille Frø hos frøfamilien?
Hvorfor synes familien, at Lille Frø er slem?
Hvad bager Lillle Frø i ovnen?
Hvorfor skal Lille Frø til en frøekspert?
Hvor tager Lille Frø hen, da familien bliver træt af ham?
Hvordan kommer Lille Frø derhen?
Hvem bor i hulen på toppen af bjerget?
Finder Lille Frø ro inde i sig selv?
Hvad gør Lille Frø ved den gamle mand?
Hvordan reagerer den gamle mand?
Hvordan kommer Lille Frø hjem igen?
Hvorfor bliver Lille Frø berømt?
Har I prøvet at være slemme?
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Gode ord

Samtale om illustrationer:

Meteor – vidste I, at en meteor også kaldes et
stjerneskud? Har I set et stjerneskud?

Hvad tror I damen i kupéen er i gang med at strikke?

København – vidste I, at København er den største by i
Danmark?
Femte sal – hvis man bor på femte sal, bor man i en
lejlighed. Er der nogen af jer, der bor eller kender
nogen, der bor i lejlighed?
Revne – at revne/en revne. Find på eksempler

Hvad ligger der på gulvet i den gamle mands hule?
Hvorfor bliver billedet sort, da Lille Frø lukker øjnene?
Hvad sker der med billedet, da Lille Frø åbner det ene
øje?
Kig på opslaget med museet. Fortæl hvad Lille Frø har
gjort med de forskellige ting.

Problem – hvad vil det sige, at noget er et problem?
Slem – kender I andre ord for det samme?
Skældud – Har I prøvet at få skældud? Har I selv
prøvet at skælde ud?

Kreativ aktivitet
Tegn en tegning, som viser en situation, hvor du har
været slem

Ro – snak om ordets forskellige betydninger (slappe af /
ro en båd)

Sætninger til eftersigen:

Berømt – Hvad vil det sige? – Kender I nogen, der er
berømt?

”Og så gik Lille Frø ud i køkkenet og bagte telefonen i
ovnen”

Museum – Har I været på et museum?
Hvad kan der være på et museum?

”Er du da fuldstændig vanvittig. Lille Frø?”

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?
 Var der noget, der minder om andre historier?

”Ned fra mit bjerg!!”

”Du skal bare lære at finde ro inde i dig selv”

”Bare du er vores egen lille Frø, og du er her hos
os”

