Bogquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål


Hvem vil gerne have lyset tændt?



Hvem vil gerne have lyset slukket?



Hvad gør Luna og Lasse i stedet for at sove?



Kan du huske nogle af Lunas gemmesteder
indenfor?



Hvorfor vælger Luna at gemme sig udenfor?



Hvad mon det vil sige, at ”Lasse finder hende
hurtigere, end en bi kan blinke”?



Hvad er det, der giver lys udenfor?



Hvem er det nu, der gerne vil have lyset slukket?



Hvor gemmer Luna sig i mørket?



Hvornår må det gerne være mørkt?



Vil du have lys eller mørke, når du skal sove?



Har du prøvet at lege gemmeleg om natten?
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Gode ord & vendinger
Tændt/slukket – konkretiser – snak om
antonymer
Lege skjul - Gemme sig - Lede efter – snak om
ordenes betydning og hvad legen går ud på
Gemmested – snak om gode gemmesteder, snak
om sammensatte ord fx madpakke, mælkekarton,
bananmad..
Tælle – hvor meget kan du tælle til?

Kig på opslaget, hvor Luna gemmer sig i kurven
med tøj. Snak om hvad for noget tøj, der ligger i
kurven.
Hvordan kan man se, at det er nat udenfor?
Kig på billedet, hvor lyset er slukket i stuen. Hvad
er der sket med farverne?
Kreativ aktivitet
Leg gemmeleg
Tegn din seng og din natlampe

Spørgsmål til bogsamtale


Var der noget I godt kunne lide i bogen?



Var der noget I ikke kunne lide i bogen?

Samtale om illustrationer
Kig på bogens forside. Hvorfor ser Luna sur ud?
Er lampen tændt eller slukket?
Kig på opslaget, hvor Lasse tænder alle lamperne i
stuen. Hvor mange lamper er der?
Hvad ligger der i skålen på det sorte, runde bord?

Syng ”Elefantens vuggevise”

Sætninger til eftersigen
”Lasse finder hende på to sekunder”
”Lasse er alt for god til det”
”hurtigere end en bi kan blinke!”
”Jeg er altså lige her!”
”Sommetider er det fint at det er mørkt”

