Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationer

Utålmodig – det kan ikke gå hurtigt nok med at
blive færdig.

Kan I finde adventskransen? Hvad er den lavet af?

Klove – koens fødder hedder klove.Fødder kan
også hedde poter eller hove. Hvad for nogle dyr har
det?
Fyraften – arbejdsdagen er slut.
Tramper – kan I trampe som Lotte? Er det
anderledes end at gå?
Stolt – meget glad for at få lov til noget.
Mistelten- en gren man hænger op til jul og som
man må kysse under.

Hvor mange pakker kan I se i Lottes kurv?
Kig på alle billederne. Kan I finde alle ”til og fra”
mærkerne?
Hvad sker der med alle gaverne da Lotte går over
åen?
Kig på de sidste sider: Hvad er der sket med
gaverne? Er det de rigtige der har fået gaverne?
Hvem har fået Lottes klokke?
Kreativ aktivitet
Lav en tegning af hvad du ønsker dig til jul.

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?

Kys under en mistelten.
Sætninger til eftersigen:
Sådan, det var det!
Vejen er væk!
Fra nu af vil Lotte kun gå ligeud.
Hjemme – jeg er HJEMME.
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Hvad er Lotte for en ko?
Hvorfor har Lotte og postbuddet så travlt?
Hvorfor er der flere pakker når det er jul?
Hvad er det for nogle pakker der er tilbage i Lottes
taske?
Kan I huske nogle af de gaver postbuddet har
lavet?
Hvorfor tramper Lotte ud på marken i stedet for at
følge vejen?
Hov, hvor blev vejen af?
Kan Lotte finde hjem?
Hvad synes Lotte om mørket i skoven?
Pludselig kan Lotte ikke gå ligeud mere. Hvorfor?
Hvad er det for et bjerg Lotte kommer op på?
Hvad sker der med alle pakkerne da Lotte rutsjer
ned af taget?
Har du prøvet at fare vild?
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