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1. Hvad er et gadebarn?
2. Nævn de fire bunker, affaldet sorteres i?
3. Hvorfor skal de aflevere alt til de voksne?
4. Hvordan skræmmer de rotterne væk?
5. Hvad sker der med Manolo?
6. Maria finder en dukke. Kan du fortælle, hvordan
den ser ud?
7. Hvorfor må Maria ikke beholde dukken?
8. Hvorfor ødelægger Manden deres hytte?
9. Hvor har Maria gemt dukken?
10. Hvor tror du Maria og Paco tager hen?

Titel: Marias dukke
Forfatter: Morten Dürr
Illustrator: Lars Gabel

Gode ord og vendinger:
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender ordet
og kan fortælle, hvad det betyder

Skælve – hytten skælver=ryster. Mennesker kan også
skælve. Hvornår gør man det? (kulde, bange)

Spørgsmål til bogsamtale
Adam Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)
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der noget du godt kunne lide i bogen?
der noget du ikke kunne lide i bogen?
der noget der undrede dig?
der noget, du kom til at tænke på som minder
andre bøger og film?

Skrald – find andre ord for skrald?
Sorteres – man kan sortere mange ting, giv eksempler.

Samtale om illustrationer:

Spøgelser – hvad er et spøgelse?

Kan du se hvor historien foregår? Er det et land, du
kender?

Container – kan du høre det kommer fra et andet
sprog? (engelsk=beholder) Kender du andre ord på
engelsk?

Se på billederne, hvor Manolo bliver bidt af en rotte. Det
ligner en tegneserie. Hvorfor mon det?

Tårerne trillede ned af Marias kinder – kender du
andre vendinger med tårer? Fælde en tåre, tårer i
øjnene, have let til tårer.

Kreativ aktivitet:

Borede sit hoved ind i min mave – find andre måder
at bruge ordet ”borede” på (et hul, hos tandlægen)
Truede – vis hvordan man kan true nogen.

Tegn dit yndlingslegetøj. Noget du har været særlig glad
for.
Sætninger til eftersigen:
1. Vi bor i en hytte, som vi har lavet af plastik og pap.
2. Vi skal aflevere alt til de voksne, ellers får vi ingen
penge.
3. Maria ville beholde dukken.
4. ”Se dukke,” råbte Maria, ”har du nogensinde set
noget så flot!”

