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Hvad skal Uffe hjælpe far med?
Hvad er der sket med Uffes festtøj?
Hvor finder de noget nyt tøj til Uffe?
Hvad gør Uffe for at få tøjet tørt? Hvornår?
Hvad får Uffe af mor?
Hvorfor mon Uffe ikke siger til sin mor, at han ikke
kan lide hatten?
Hvad sker der med hatten?
Hvad kommer der til at sidde på Uffes hoved i
stedet for en hat?
Hvor mange gange tager Uffe vesten af til festen?
Har I prøvet at få en gave I ikke kunne lide?

Titel: Uffes flotte festtøj
Forfatter og illustrator: Lea Letén

Gode ord & vendinger

Drink - en blanding af forskellige drikke (juice,saft osv)
der bliver til en ny drik
Skuffet – ked af noget ikke blev som man håbede.
Aflagt (tøj) – tøj man får fra nogen der ikke kan passe
det mere.
Mumler – snakke stille og utydeligt. Prøv.
Henrykt – helt vildt glad.
Smart – rigtig flot. Find synonymer – pænt, smart osv.

Samtale om illustrationerne
Kig på billedet fra bladet. Hvad er det for en fest mor
gerne vil have?
Kig på billeder i bogen. Hvordan kan man se på Uffe,
mor og far, hvis der er noget de ikke er glade for?
Kig på billedet hvor far laver drinks og Uffe lige har fået
hatten. Er mor glad?
Kreativ aktivitet
Lav sjove drinks.
Tag udklædningstøj på og lav en lille fest med dans.
Tegn en hat I synes er pæn eller sjov.

Gavtyv – fræk på en sød måde.
Sej – hvordan er man sej?
Vrisser – sige noget på en sur måde.

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?

Sætninger til eftersigen:
”Sådan skal vores fest se ud”
”Og dumme dumme dumme hat!”
”NEJ! Du har lavet nok, Uffe”
”Næh, min drink smagte forfærdeligt”
”Det blev verdens bedste fest”

