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Hvordan kommer børnehaven hen til den store
legeplads?
Hvad vil Willi allerhelst lege med, da de kommer til
den store legeplads?
Hvorfor synes Willi, at det er svært at gynge alene?
Kommer de voksne og hjælper ham?
Hvem hjælper Willi med at få sin gynge i gang?
Hvad leger Willi og Laura også med?
Hvad sker der med Willi og Laura i bussen på vej
hjem?
Hvad viser Willi sin mor, at han har lært?
Lærer du også nogle gange noget nyt i børnehaven?
Hvorfor er det dejligt at have en ven?
Hvad kan du godt lide at lege med på legepladsen?
Bliver du også træt, når du har leget hele dagen?
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Gode ord
Vælge : snak om hvad det vil sige at vælge noget
frem for noget andet. Kan det nogen gange være
svært at vælge?
Allerhelst : helst–allerhelst/ bedst-allerbedst…
Find flere af de samme udtryk. Hvad sker der når
man sætter aller- foran?

Kig på opslaget med den sjove bil. Hvad er det, der
sidder foran på bilen?
Hvad er det for et lille gult dyr, der flyver rundt på
de fleste opslag?

Det kilder i maven : snak om hvornår man kan
komme ud for at ”det kilder i maven”

Kreativ aktivitet

Stigen : snak om hvad en stige er. Hvornår har
man brug for en stige?

Gå ud på legepladsen og lær at gynge selv – lad de,
der kan, vise hvordan.

Samtaler om illustrationer

Sætninger til eftersigen

Kig på første opslag – hvordan kan man se, at Willi
og Laura er bedste venner?

”Hvad skal man nu vælge?”
”Weeeeeee”

Kig på andet opslag – hvorfor mon der er tegnet en
blå bus oppe på den stiplede linie?
Kig på tredje opslag – Willi vælger gyngen, hvad
har Laura valgt at lege med?
Kig på opslaget, hvor Laura viser Willi, hvordan han
selv kan sætte gang i gyngen. Gør du også sådan,
når du skal sætte gang i gyngen?

”Det kilder i maven”
”kom og køb”
”Se, hvad jeg har lært”
”Bare Laura også kan lege i morgen”

