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Opgaver

Før du læser bogen

Hvem har skrevet bogen?

_________________________________________________________________________________________________

Hvem har lavet tegninger til bogen?

_________________________________________________________________________________________________

Hvad hedder serien?

_________________________________________________________________________________________________

Se på bogens forside.
Hvad tror du, drengen laver? Sæt X.

 Drengen er på vej i skole, men han kan ikke finde sin skoletaske.

 Drengen er lagt i seng, men han står og lytter til de voksne nede i stuen.

Hvad tror du, bogens titel betyder? Sæt X.

 Børn kan godt lytte, når de voksne taler sammen.

 En lille gryde kan godt have nogle meget store håndtag.

Små gryder har også ører

Klog på

ORDSPROG



2

Opgaver

Se på bogens bagside.
Hvem kan du se på billedet? Skriv.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Mens du læser

Læs side 4-5. 
Hvad får du at vide?

Ja Nej

Bogen handler om at lave mad i en gryde.

Et ordsprog er det samme som en vits.

Et ordsprog er et godt råd eller noget, man skal huske på i livet.

Man skal huske, at børn tit hører, hvad de voksne taler om.

Læs side 6-9.
Hvad er sandt, og hvad er falsk? Streg det forkerte ud.

Ottos far skal til USA.                 Ottos far skal i fængsel.
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Læs side 10-15.

Læs side 16-27.
Hvem siger hvad? Tegn pil.

 
 

Hvordan er der i fængslet? Skriv tre ting.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvorfor siger Otto, at hans far 
er i USA?

Hvordan har Otto det i skolen?

Er det min skyld, du er i fængsel?

Du er Otto, og Otto er en klog dreng.

Det er mig, der har været dum.

Voksne kan være ret dumme.

Min mor har lige fået en bøde af politiet.
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Læs side 28-29.
Hvad betyder det, at Otto krymper på stolen?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Hvordan har Otto det, efter klassen har talt om at være i fængsel?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Når du har læst bogen

Læs side 30-31.
Nu har du læst historien ”Små gryder har også ører“. 

Hvem var det, der havde ører i denne bog?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Har du prøvet at høre nogen tale om noget, som du ikke skulle høre?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Har du selv talt med nogen om noget, andre ikke skulle høre? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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EKSTRAOPGAVE
Dan ord med øre. Skriv ordene.
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