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Før du læser bogen
Hvor mange biller har bogen? Tegn

Hvem har skrevet bogen?

________________________________________________________________________________________________________________

Hvem har lavet tegninger til bogen?

________________________________________________________________________________________________________________

Se på bogens titel
Hvem handler bogen om?

________________________________________________________________________________________________________________

Se på billedet på forsiden

Hvad kan du se?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Se på bogens bagside
Læs de 6 øverste linjer og se på billedet. Hvordan tror du, bogen er? Farv et af de tre ansigter.

        Sjov   Sørgelig  Uhyggelig

Alvin og gamle Lisa
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Mens du læser

Læs side 4 – 7
Hvem er hvem?  Sæt streg

 

Læs side 8-11
Sæt sætningerne i rigtig rækkefølge. Skriv tal.

Cato

Lisas kat

en gammel dame

en dreng

Alvin

Lisa

Alvin finder en død mus

Alvin får vafler

Alvin får et knus af Lisa

Alvin leder i haven
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Læs side 12+13
Hvad er der på Alvins tegning? Tegn eller skriv.

  Til ______________

  Fra _____________

Læs side 14+15 Hvad kan Alvin se?

Hvad tror du, Alvin tænker?
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Læs side 16-21
Rigtigt eller forkert? Sæt X

Læs Rigtigt Forkert

Lisa råber højt efter Alvin

Alvin lover at passe Cato

Alvins tegning blæser væk

Cato sætter en pote på det røde papir

Far vil ikke have en kat i huset

Cato får makrel

Alvin vil ikke have, at Cato fanger mus

Læs side 22+23

Hvad er der sket med Lisa?

________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan har Alvin det?

________________________________________________________________________________________________________________

Hvorfor døde Lisa?

________________________________________________________________________________________________________________
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Læs side 24+25
Beskriv billedet. Hvad kan du se?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Læs side 26+27
Alvin lover Lisa to ting. Hvilke?

 

Når du har læst bogen
Hvad synes du?

Har du kendt nogen, der døde?

________________________________________________________________________________________________________________

Har du været med til en begravelse?

________________________________________________________________________________________________________________

Hvorfor tror du, man bliver ked af det, når nogen dør?

________________________________________________________________________________________________________________



Ekstraopgave
Tegn en tegning eller skriv et lille brev til Alvin, der kan trøste ham lidt.
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