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Hvem skal rejse?
Hvad laver mor?
Hvad laver Oskar i sengen?
Oskar låner fars ting. Hvorfor gør han det?
Hvor rejser dukken hen?
Hvad laver Bamse og Oskar, mens de venter på far?
Hvad har dukken med hjem?
Hvad var der i gaven?
Har far en gave med hjem til Oscar?
Er det godt at have en bamse, når man savner
nogen?
Har du været ude at rejse?
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Gode ord



Længes – at savne nogen eller noget.



Farvel – hvornår siger man farvel?
Kan du vinke farvel.



Duft – medbring ting, der dufter.



Blød – konkretiser. Find bløde og hårde ting.



Morgenkåbe – hvornår bruger man en morgenkåbe?



Tøflerne – find synonymer - hjemmesko, sutsko,
slippers, smutters.



Ensom – at føle sig alene.



Hule - hvor kan man lave en hule? Kender du et dyr,
der bor i en hule?



Lister - prøv at liste.

Samtale om illustrationerne
Kan I finde bamsen? Hvad laver Bamse på de forskellige
billeder.
Kig på opslaget hvor Bamse vinker farvel til dukken.
Hvad er sejlskibet lavet af?
Kig på opslaget hvor Oskar laver en hule. Snak om de
forskellige ting han bruger.
Kig på sidste opslag. Far og Oskar hygger sig, hvad laver
de? Hvad laver dukken og Bamse?
Kreativ aktivitet
Lav en hule med tæpper og klemmer.
Læg børnenes sutsko/tøfler i en pose, træk en op ad
gangen og find ud af, hvem skoen tilhører.
Sætninger til eftersigen:
”Oskar siger farvel!”
”Oskars bamse er også ensom”

Spørgsmål til bogsamtale
Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide i bogen?

”Far har savnet sin Oskar”
”Nu er alt, som det skal være”

