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Hvorfor ser stygge ulv styg ud?
Hvorfor mon han er sort og lille ulv grå?
Lille ulv forsøger at blæse grisens hus omkuld.
Har I hørt om en ulv der forsøger at blæse et hus
omkuld før?
Eller hørt om en bedstemor og en ulv i en anden historie
før?
Hvad ville stygge ulv have ham til at gøre for at blive
styg?
Hvad sker der pludselig med lille ulv?
Bliver han styg?
Hvem læser historien op om lille rare ulv?
Godt det hele bare var en historie. Eller hvad tror I?
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Gode ord

Aktiviteter

Stygge - ond, slem.

Læs historien om de Tre små grise.
Prøv at leg med ansigtsudtryk – sur/glad/ slem/sød.
Kan I se slemme eller rare ud.
Hyl som en ulv.

Sige noget forsigtigt – lige så stille sige noget som
man måske er lidt nervøs for at sige.
Omkuld – blive væltet.
Indånding – trække vejret ind.

Sætninger til eftersigen:

Føler sig(større og større) – en fornemmelse i maven af
at man er (i det her tilfælde) større og stærkere.
Det kan også være en følelse af glæde eller sorg.

Du er sådan en rar lille ulv.
Ulve er ikke rare!
Måske stopper jeg i morgen.

Tænke over – en tanke der skal vendes i ens hoved.

Samtale om illustrationerne.
Se på billederne af lille ulv der prøver at være styg.
Synes I han ser styg ud?
Se på billederne af lille ulv. Hvordan synes I man kan se
at han er rar?
Hvad laver bedste på det første billede?
Hvem mangler på billedet, efter de har drukket kakao?
Hvor tror I de er henne?
På allersidste side er der et billede af lille ulv. Hvad tror I
han skal?

