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JOSEFS FÖDELSEDAG

Frågor om berättelsen:
1. Vad tycker du att Josef ska göra?
2. Varför vill inte Josef ta mobilen och prata med Eli?
3. Vilken skillnad är det på Josefs födelsedagskalas det här året jämfört med 

förra året?
4. Vilka gäster är på Josefs kalas? Tror du att Josef är nöjd med de gästerna?
5. Varför är det inte några kompisar på kalaset? Vilka gäster tror du att Josef 

skulle vilja ha med på kalaset om han hade fått välja själv?

Prata vidare om: 
1. Tycker du att det är jobbigt att gråta när andra ser? Varför? Varför inte?
2.	 Varför	tror	du	att	det	finns	de	som	retas	när	någon	gråter?
3. Josef saknar Eli så mycket att det gör ont i hela huvudet. Saknar du någon? 

Hur känns det?
4. Vad kan man göra om man saknar någon väldigt mycket?
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Josefs mamma spelar fiol och sjunger ”Ha den äran idag”. 
Titta	på	bilderna.	Skriv	rätt	namn	på	instrumenten.	Dragspel,	flöjt,	fiol,	trumma,	
gitarr, piano, trumpet, munspel. 

Spelar du ett instrument? Eller skulle du vilja lära dig att spela ett instrument?  
Vilket? Motivera ditt svar. 
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Viktiga ord
Det	finns	olika	sorters	ord	för	känslor.	De	orden	finns	både	som	substantiv  
och adjektiv.

 ○ Ord som är en sak, ett namn eller ett ämne kallas för substantiv. Du kan säga 
en eller ett framför substantiv.

 ○ Ord som beskriver något kallas för adjektiv. Du kan säga att vara framför ett 
adjektiv.

Exempel: Jag känner glädje. Jag är glad.
              substantiv adjektiv

Träna på ord om känslor. Dra ett streck mellan de två ord som beskriver samma känsla.

Adjektiv Substantiv
glad  rädsla

ledsen intresse

arg ilska

rädd glädje

orolig  ängslan

intresserad sorg

överraskad förvåning

Måla ansikten eller symboler som hör ihop med en känsla, som kärlek och ett 
hjärta. Måla med de färger som passar känslan. Visa och berätta för en kompis.


