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– Sådan kan du læse med dit barn
Eksempler på spørgsmål til
”Opfindelser, strikkede huer og en dum kat”
af Rasmus Bregnhøi

Eksempler på spørgsmål til ”Opfindelser, strikkede huer og en dum kat” af Rasmus Bregnhøi

FØR I læser

efter I har læst

Du hjælper dit barn med at forstå teksten, hvis I
taler om bogen, før I læser den.

Du hjælper dit barn med at forstå teksten,
hvis I taler om bogen, efter I har læst den.

Eksempler på spørgsmål:
• Bogens titel er ”Opfindelser, strikkede huer og en
dum kat”. Forfatterens og illustratorens navn er
Rasmus Bregnhøi.
• Hvem ser du på forsiden? Hvad laver de?
• Hvordan ser musen og katten ud til at have det?
• Tror du, det er den dumme kat, der er på forsiden?
Hvorfor eller hvorfor ikke?
• Hvad tror du, bogen handler om?
• På bagsiden står der lidt om, hvad bogen handler
om. Hvordan tror du, det kan gå rigtig galt og
rigtig godt, når en mus møder en kat?
• Hvilke opfindelser kan man lave? Har du prøvet at
lave en opfindelse?

Eksempler på spørgsmål:
• Hvad laver Mus i parken? Prøv at se på
billedet.
• Hvorfor er Mus ikke sammen med de
andre mus?
• Har du nogensinde følt dig ensom, eller
at du ikke var god nok?
• Hvad er Mis’ hemmelighed? Har du haft
en hemmelighed?
• Hvilken opfindelse finder Mus og Mis på
at lave sammen?
• Hvorfor vil Mis ikke sælge hundesparkeren?
• Hvorfor tror du Kat vil sætte ild til Mus’
og Mis’ hjem?
• Hvad er det, der får afgørende betydning
for Mus’ liv og hvorfor?
• Har du oplevet noget, der har haft afgørende betydning for dit liv?

mens I læser
Du hjælper dit barn med at forstå teksten, hvis I taler
om indholdet, mens I læser den.
Eksempler på spørgsmål:
• Se på billedet s. 4-5. Hvad ser du? Hvad er et marked?
• Hvad tror du en assistent er? S. 12.
• Hvad mener Mus, da han siger, at ”det var det vildeste
los”? S. 11.
• Hvad kan los ellers betyde?
• Hvad laver man i et observatorium? Se eventuelt på
billedet af det nye hjem s. 27-28.
• Hvorfor fortæller Mis om sit værksted med en slet
skjult stolthed i stemmen?
• Hvad tror du, der sker om natten nu, hvor både Mus
og Mis er faldet i søvn?
• Hvad tror du, historien ender med? Hvorfor tror du,
historien ender sådan?

Du kan hjælpe dit barn med at få interesse
for skiftsproget, hvis I taler om ord, bogstaver og lyde, efter I har læst bogen:

Eksempler på spørgsmål:
• H
 er står der Mis (peg i teksten). Kan du
finde ordet Mis et andet sted i teksten?
• Kan du finde ordet Mus?
• Mus lyder ligesom hus. Kan du finde andre
ord, der lyder ligesom mus og hus?
• Kan du selv finde på andre ord, der lyder
ens/rimer?
• Kan du høre den første lyd i ordet støvle?
• Kan du finde et ord, der starter med lyden
sss?

