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1. Hvorfor vil Vitellos mor ikke snakke om Vitellos far?
2. Vitello har en af de dage med meget øv i. Hvordan er
sådan en dag? Har I også sådan en dag nogle gange?
3. Tror i Gud sidder på en bænk foran centret og
drikker øl?
4. Hvordan tror Vitello Gud ser ud? Hvordan tror I Gud
ser ud?
5. Vitello får at vide hans far er en af Guds hjælpere.
Tror han helt på det? Hvorfor tror I han tro lidt på
det?
6. Hvor mange gange siger Vitello øv i bogen? Og
hvorfor tror I dagen lige pludselig ikke er en øv-dag
mere?

Titel: Vitello møder Gud
Forfatter: Kim Fupz Aakeson
Illustrator: Niels Bo Bojesen

Gode ord og vendinger:

Samtale om illustrationer:

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

1. Kig på forsidebilledet af Vitello og Gud.
Ser Gud sådan ud?

1. Irriterende - Hvordan er man når man er irriterende?

2. Se på billedet af ”englefar”. Tror I engle ser sådan ud?

2. Den rørte sig ikke ud af flækken - Kender I det ord –
flækken? Hvad mon det betyder? (ikke flytte sig
overhovedet)

3. Hvad synes I om det allersidste billede i bogen?
Hvorfor?

3. Rusten stemme - Hvordan lyder en rusten stemme?
Hvad kan ellers være rustent?
4. Knagede – Vitello tænkte så det knagede, er det noget
man kan høre? Hvorfor mon vi siger sådan? Hvad
knager?
5. Sjuft – Kender I det ord? Hvad er det? En slyngel. Lidt
gammeldags ord?

Kreative aktiviteter:
Tegn hvordan I synes Guds engle ser ud.
Tegn jeres yndlingshund.
Find på hundenavne I kan lide.

Sætninger til eftersigen:

6. Vitello hedder Vitello, fordi hans far er italiener.
Men ved I hvad Vitello kommer fra?
Vitello tonnato – italiensk mad. Kalvekød i tunsovs.

”Du må sgu ikke bande”

Spørgsmål til bogsamtale

”Jeg er skam Gud, sagde manden”

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

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?

”Øv, øv, øv sagde Vitello”

