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Hvorfor må Lea ikke få sine nye sko på?
Hvem laver Theos cykel, når den går i stykker?
Hvad gør Lea, når nogen skubber hende?
Hvorfor er Vera så vred?
Hvorfor mumler Vera, når hun siger, hun ikke har
nogen at lege med?
Kan man være vred og ked af det på samme tid?
Hvorfor bliver Vera i godt humør igen?
Hvad kan I blive rigtig vrede over?
Har I prøvet at blive så vrede, at I smider jer ned
og skriger?
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Gode ord & vendinger

Samtale om illustrationerne

Keder sig – snak om situationer , hvor man keder sig.

Hvordan kan I se, at Vera er vred?
Kan I finde Veras bamse på billederne?
Se på billedet med vaskemaskinen. Hvad er der i
maskinen?
Lea ligger og skriger på gulvet. Hvordan kan I se det er
en butik?
Se på det sidste opslag. Kan I se at de alle tre er glade
igen? Hvordan?

Skubbe omkuld – vælte
Drille – snak om at drille – man kan drille på en god
måde og man kan drille så nogen bliver ked af det.
Smaddertræt /smaddervred – rigtig rigtig træt/vred.
(Snak om at ord kan blive forstærket af at man sætter
smadder foran.)
Mumler – snakke stille, så man næsten ikke kan høre
det.

Kreativ aktivitet

Mærker efter – snak om forskellen mellem at mærke
noget der er fysisk og noget man kan mærke indeni.

Tegn et selvportræt hvor I er smaddervrede.
Stamp i gulvet og vær vred.
Sætninger til eftersigen :

Spørgsmål til bogsamtale




Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide i bogen?
Var der noget, der minder om andre historier?

”Hun er vred i dag”
”Når min mor siger nej, bliver jeg smaddervred”
”Men du kan jo lege med os”
”Vreden er væk”

