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Jeg har snot i hele hovedet siger mor. Betyder det så at hun har
snot smurt rundt i hele hovedet?
Der skal skumbad og haveslange til at vaske gulv. Eller skal der
nu det?
Ville I spise Vitellos sygesuppe? Eller hans kage?
Kender I den sang Vitello synger, mens han bager?
Har I også prøvet at lave noget, der har fået jeres mor til at
snakke med en høj skinger stemme?
Hvad tror I mor mener om alt det, Vitello har lavet?
Pludselig kan mor det hele. Vaske gulv og rydde op. Er det mon
fordi Vitello har gjort hende rask?
Hvad er det, der går galt med Vitellos kage i ovnen?
Tror I Vitello ville blive en god læge?

Titel: Vitello passer mor
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Ruf – Meget hurtigt

Gode ord
Sjuft – en slyngel. Et lidt gammeldags ord.
Ikke meget værd – Vitellos mor orker ingenting fordi hun
er syg. Kender I andre måder at bruge udtrykket på?
Snøvlede – snakkede helt utydeligt. Prøv at hold jer for
næsen og snak imens.
Lådne – som en uldtrøje eller pels.
Varmeblæser – en radiator der blæser varm luft ud.

Samtale om illustrationerne.
Ser moren ud som om hun synes det er dejligt at ligge
under alle tæpperne? Hvad er det for tæpper Vitello pakker
hende ind i?
Drengene hiver haveslangen ind af vinduet. Er drengene
helt rene?
På næste billede hvem ser da mest ren ud der? Huset eller
drengene?
Vitello laver mad og bager. Hvad synes I om de to billeder?
Hvordan tror I der lugter i køkkenet?
Mor kommer ud fra værelset. Hvorfor tror I hun ser sådan
ud i hovedet?

Danderede – lavede ingenting.
Tyssede – bede om at holde mund ved at sige shyy.
Ud af vagten – så skal de ud af huset.
Sved – løget får det til at svide i øjnene – de løber i vand
og gør ondt. Hvad kan sved også være?
Krydderier – salt og peber er krydderier. Kender I andre?
Nogle der dufter godt? Kanel?
Blusset – her er det komfuret. Ild blusser også.
Polypper – noget i næsen lægen skal fjerne så man kan
trække vejret ordentligt.
Konsistens – havregrøds konsistens er blød og chips
konsistens er sprød.
Skinger (stemme) - en hel høj og ikke særlig rar
stemme. (lav stemmen for børnene)

Kreative aktiviteter
Lav suppe. En god én!
Bag en kage. Ikke som Vitellos!

Sætninger til eftersigen:
Ad, hvor klamt, sagde Vitello
Vi vælter os i pløre og vandpytter, det er vildt sjovt.
Jeg har lavet sygesuppe.
PUHHHH! Råbte mor inde fra soveværelset.

