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Hvilken kjole har Kamma på til jul?
Hvordan ser jordbær-kjolen ud?
Hvorfor vil Kamma ikke have trøje på?
Hvorfor vil Kamma ikke have strømpebukser på?
Hvad har Kamma på, når det regner?
Hvad gør Kamma med kradsetrøjen?
Hvad laver hun med strømpebukserne ?
Hvor gemmer Kamma sine regnbukser?
Hvorfor bliver Mor vred?
Hvorfor har Kamma blå-lilla ben?
Hvad gør Mor for at Kamma skal få varmen igen?
Hvorfor får Kamma en ”lidt skæg fornemmelse i maven”?
Hvor mange kjoler tror du Kamma har?
Har du prøvet at have noget tøj på, der kradser eller strammer?
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Gode ord og vendinger
•

Strutskørt – hvad vil det sige at noget strutter?

•

Ballet - kan du danse ballet?

•

Termometret – medbring - hvad bruger man et termometer
til?

•

Kradser – hvordan føles det, når noget kradser? Medbring
noget der kradser og noget der er blødt.

•

Snurre rundt – prøv at snurre rundt – bliver du svimmel?

•

Shorts – hvornår har man shorts på?

•

Dumpe ned – falde tungt – prøv at dumpe ned på gulvet

•

Strittende hud på armene – kender du et andet ord?
(gåsehud)

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?

Samtale om illustrationer:
Kig på opslaget forrest og bagest i bogen. Kan I se hvilke kjoler
Kamma bruger hvornår? Snak om sommerkjoler, vinterkjoler osv.
Snak også om farver og mønstre.
Snak om legetøjdyrene. Kan I se hvilke dyr det er? Hvad laver de
på billederne.
Kig på opslaget, hvor Kamma klipper i strømpebukserne. Hvordan
kan man se at hun er fræk?
Kig på opslaget, hvor Kamma sidder i sandkassen. Hvordan kan
man se, at hun har travlt med at lege?

Sætninger til eftersigen:
”Kamma elsker kjoler”
”Uhh, hvor er det koldt i dag, Kamma”
”Strømpebukser strammer”
”Farvel, dumme kradsetrøje”
”Ingen andre til at bestemme end Kamma selv”

