
 
  

 

• Suser – prøv at lave lyden, mens I svajer med 
armene over hovedet.  

 

• Prikker – prøv at gøre det med fingrene på 
bordet/stolen. Kan det også være noget andet? 

 

• Snøfter – prøv at snøfte. Hvornår snøfter man? 
 

• Feber - hvornår har man feber og hvordan kan man 
mærke det? 

 
• Surmuler – være sur og tavs. Konkretiser. 

 
• Vrisser – sige noget på en sur måde 

 
• Hemmeligt – når man har noget sammen, som 

andre ikke må vide noget om. 

 
• Magisk – fantastisk, fortryllet, mystisk….. 

 
 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Var der noget, der minder om andre historier? 

• Se på første billede. Hvilke ting ”leger” 

blæsten med? 
 

• Se på Winnie. Hvordan kan man se, at hun er 
forkølet? 

 

• Se på billedet fra Leos værelse. Kan I kende 
nogle af tingene? 

 
• Hvordan kan man se, at Winnie og Leo er 

dronning og konge. Se på forsiden af bogen. 
 

 

 
• Byg et slot. 

• Lav konge- og dronningekroner. 
• Lav varm kakao. 

 

 
”Du må blive i din seng i dag” 

”Jeg keder mig” 
”Dumme dronning” 
”Et slot med snot” 

”Alle ombord” 
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• Hvorfor skal Winnie blive i sin seng i 
dag? 

 
• Hvem skal passe Winnie? 

 
• Leos pande er lige så varm som – hvad? 

 
• Hvad skal Winnie have med over til 

Leo? 
 

• Vil Leo og Winnie gerne have 

gulerødder? 
 

• Hvad vil de hellere have? 
 

• Hvilken idé får Winnie? 
 

• Hvem bor på slottet? 
 

• Hvad har Winnie smittet Leo med? 
 

• Hvem bliver også forkølet? 
 

• Har du også prøvet at være syg? 

 
 
 


