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1. Hvad leder Palle efter på stranden?
2. Hvor ligger perlen?
3. Hvorfor kan Palle ikke sove?
4. Hvad er det første våben Palle skaffer?
5. Hvad sker der, da Palle svinger sværdet?
6. Hvorfor er Jon ikke bange for Palle?
7. Hvorfor brister Palle i gråd?
8. Hvad er Palles store hem’lighed?

Titel: Palle P og perlen
Forfatter: Marianne Iben Hansen
Illustrator: Jon Ranheimsæter

Gode ord og vendinger:

Spørgsmål til bogsamtale:

Begynd altid med at spørge eleverne, om nogen af dem kender ordet
og kan fortælle, hvad det betyder.

Aidan Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)

Rav: hvad er det lavet af, og hvad er specielt ved det?
Skat: hvad er det her i historien? Hvad kan det ellers
betyde?

1.
2.
3.
4.

Var der noget du godt kunne lide i bogen?
Var der noget du ikke kunne lide i bogen?
Var der noget der undrede dig?
Var der noget, du kom til at tænke på som minder om andre
bøger og film?

Spurte: find synonymer til at spurte
Knuger: hvornår knuger man? Noget kan også være
knugende, hvad vil det sige?
Galopperer: Hvordan lyder det/føles det, når hjertet
galopperer?
Sværd: få børnene til at beskrive hvordan et sværd ser
ud.
Se løjer: hvad betyder det? Findes der andre udtryk
med løjer?
Splejs: hvordan ser sådan en ud?
Bazooka: Hvad er forskellen på den og de andre
skydevåben i bogen?
”Så brister han i gråd” : Hvordan lyder det?

Samtale om illustrationer:
Se på titelbladet. Minder bygningerne om noget, I kender?
Hvad sker der i Palles stue, da nattemørket kommer?
Se på billederne af ekspedienterne. Hvad er specielt ved
dem?

Kreative aktiviteter:
Tegn de våben Palle har
Sætninger til eftersigen:
1. Palle P har ingen venner, ingen far og ingen mor,
men han har en drøm, og drømmen den er stor.
2. ”Det’ en perle,” råber Palle ”jeg har fundet mig en
skat”
3. Teksten som står på Palles dør

