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Se på illustrationen på forsiden af bogen.
Skriv, hvad du ser.
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Læs nogle af jeres beskrivelser højt på klassen.
Tal om dem på klassen. 

Fik de andres beskrivelser dig til at opdage nye
ting i illustrationen?
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Læreren læser bogen højt.

Tal sammen om, hvad svarene på spørgsmålene
i skyerne her kunne være.

Hvorfor vil pigen
gerne være en

fugl?

Hvor er hendes
forældre?

Hvad tænker
morfaren?

Hvad gør pigen
for at blive en

fugl?

Hvor mange år
blev pigen på sin

fødselsdag?
 

Kan man tale med
dyr, som pigen taler

med fuglene?
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Skriv dine egne svar på spørgsmålene i skyerne.
Der er ingen rigtige og forkerte svar. 
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Hvilke årstider møder vi i bogen?
Skriv årstiderne i rigtig rækkefølge over firkanterne,
og tegn et træ, der passer til årstiden, nedenunder.
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Genfortæl bogens handling
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Inferens handler om at fylde huller ud i en historie.
Inferens er alt det, der ikke står i en tekst
- men som alligevel står der - 
skrevet med "usynligt blæk".

Man må gætte sig lidt frem og bruge det,
man har læst og set på billederne.
Og så skal man tilføje det man ved fra livet, 
ens egne erfaringer og det man allerede har lært.

Jo mere du ved, jo lettere kan du danne inferens.

Med det i hovedet, skal man fylde hullerne
i teksten ud.
Man må gætte - men det man fylder hullerne ud med,
skal være noget, man kan finde spor efter i teksten.
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Det er lidt ligesom symboler.
Du kender symbolerne for kærlighed, ikk´? 
Og fred? 
Det er tit en hjælp at kende til symboler, hvis man
skal blive god til at danne inferens 
- at læse mellem linierne.

"Maden blev hurtigt spist" .
Når man læser det, ved man, at maden enten smagte
godt eller, at dem der spiste den var meget sultne. 
Men det står der faktisk ikke...

"Drengen kørte stærkt, men pludselig knækkede
kæden og han styrtede"
Der står ikke, at han cykler - men vi kan regne det ud.

Vi danner inferens!
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Det du kan læse direkte i teksten,
er det, der er ovenpå jorden

Inferens er alt det, 
der er under jorden
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Tænk nu over det, du har hørt i bogen.
Hvad tror du, forfatteren vil fortælle?
Prøv at fylde nogle huller ud
- at danne inferens.
Gemmer der sig en dybere mening med det,
der sker i bogen, end det vi kan læse på linjerne. 
Måske betyder pigens ønske om at blive en fugl i
virkeligheden noget andet...

©Danskfaglighed

Jeg tror, det forfatteren vil fortælle
med bogen er,
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Pigen i bogen
drømmer om at blive en fugl

og efter et stykke tid,
       hvor hun selv gør noget,

for at det skal lykkes,
går hendes ønske i opfyldelse.

 
Hvad drømmer du om eller ønsker? 

      Tænk på noget, du håber på vil ske for dig.
Klip en af fuglene ud og skriv på den,

hvad du drømmer om.
 

Hæng den op på vinduet,
så drømmen kan flyve....
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Hvad drømmer du om?
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