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Ine prøver at finde ud af hvorfor Hasse græder. Først er hun
doktor Ine, det hjælper ikke. Hvad er hun mere?
Hvorfor lugter der pludselig brændt?
Hvordan finder Ine ud af hvorfor Hasse er ked af det?
Hvor sidder bolden fast?
Hvad rimer på vaffel?
Hvad betyder vaffelmok?
Må du godt selv køre gaffeltruck?
Kunne du tænke dig at have en storesøster som Ine?
Kunne det ske i virkeligheden?
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Gode ord og vendinger

Samtale om illustrationer:



Vafler – kender du forskellige slags?



Eksperthjælp – hvad er en ekspert?

Hold øje med grævlingen
Find de andre dyr på billederne.
Hvad er børnene og tingene på billederne lavet af?



Bortført – hvad betyder det?

Kreativ aktivitet:



Lirke – lukke forsigtigt op

Lad børnene tegne en gaffeltruck, eller sæt et billede op af en.
Sæt sedler på med alle de ord Hasse kaldte den.



Fosser – find synonymer (strømmer, sprøjter, løber)



Spankulerer – konkretiser



Forstørrelsesglas - konkretiser



Vaffeljern – snak om hvordan det ser ud og hvordan det
virker

Det er en varm sommerdag. En superdejlig, superfin sommerdag



Snøfter – hvornår snøfter man?

Ine er ved at bage vafler til sig selv og Hasse



Gaffeltruck – hvorhenne bruger man en gaffeltruck?

Jeg kan ikke forstå hvad du mener, siger Ine

Til hvad?

Her er vist brug for eksperthjælp

Find vaffeljernet frem og lad børnene bage deres egen vaffel.
Server med syltetøj og sukker og en klat flødeskum.
Sætninger til eftersigen:

Oppe i toppen af træet kan hun se Hasses bold
Spørgsmål til bogsamtale




Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget der undrede jer? (f.eks. hvor er Ine og Hasses
forældre?)

Hasse sætter sig på gaflen
Ikke mer væmligt, siger Hasse og smiler

