
Huskeseddel 

 

 

 Resume af historien: 

    Ib har slået sit telt op og skal til at sove, da 
han ser en skygge udenfor teltet. Ib har en 
pind, han kan forsvare sig med. Han kigger 
ud og ser en lille gris, der er ked af det.  Den 
er blevet væk fra sin mor. Ib spørger om 
grisen vil sove inde hos ham. Det vil grisen 
gerne. Grisen bliver puttet i soveposen og Ib 
holder vagt og siger ”godnat”. 

 

 Tal med dit barn 
om historien 

Tror du at 
den lille gris 

finder sin 
mor igen? 

Har du også 
engang prøvet at 

blive væk? 

Mon Ib kan 

holde sig vågen 
hele natten? 
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Huskeseddel 

I bogen ”Ib siger godnat til 
en gris”, skal Ib sove i telt. 
Da han får besøg af grisen 
som ikke kan finde sin mor, 
bliver det i stedet grisen, 
der kommer til at sove i 
soveposen.  

I kan hjemme lege, at I 
laver et telt i stuen. Hæng 
tæpper/lagner ind over 
bordet og find en sovepose 
eller dyne frem og lav det 
hyggeligt, som om I var på 
telttur. 

I kan finde en pind som 
kan bruges, når I skal holde 
vagt, en ”forsvarspind”.  
Prøv om I kan lave skygger 
bag ved et lagen. 

 

Telt 

Sovepose 

”Gode ord” 
Skygge- holde vagt- 

forsvarspind 
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Huskeseddel 

 Kig i forskellige bøger, 
hvor der er grise og 
hunde med. Find bøger 
med fakta og fiktion. 
Mon en gris og en hund 
også kunne finde på, at 
sove i telt i 
virkeligheden?  

 

Gris 

Hund 
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Brikker til at klippe ud og laminere 
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