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Enligt Lpfö 18 ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla;

språk genom att lyssna till
högläsning och samtala om litteratur

förmåga att ta hänsyn till och leva sig
in i andra människors situation samt
vilja att hjälpa andra
fantasi och
föreställningsförmåga
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Syfte
Att tillsammans med barnen fundera över: kittelbubblor, känslor och hur man blir kompis.
Att låta barnen leva sig in i Ella och Alias situation och fantisera.
Frågorna nedan är tänkta som en hjälp vid samtal om boken. Tänk på frågorna som öppna frågor. Det
finns inga rätta eller felaktiga svar. Lyssna på svaren och ställ följdfrågor. Var nyfiken på barnens
läsning.

Ställ frågor innan läsningen
Vem är personerna på framsidan? På vilket sätt är de lika? På vilket sätt är de olika?
Exempel på lika: båda är barn, båda är glada
Exempel på olika: En går och en sitter i rullstol, en har lockigt hår och en har rakt hår

Ställ frågor efter läsningen
Kittelbubblor
Vad är kittelbubblor? När får Ella kittelbubblor?
Varför vill Ella inte gunga i början?
Varför vill Ella gunga på slutet?

Känslor
Vilka olika känslor har Ella?
När är hon ledsen? När är hon tålmodig? När är hon avundsjuk? När är hon rädd? När är hon modig?
När är hon glad?
Vilka olika känslor har Alia?
När är hon nyfiken? När är hon arg? När är hon skamsen? När är hon glad?

Kompisar
Hur blir Ella och Alia kompisar?
På vilket sätt är de lika? På vilket sätt är de olika?
Vem hjälper vem?
Minns du hur du blev kompis med dina kompisar?
Kan man bli kompis med någon man träffar på en lekplats?
Hur gör man? Vad kan man säga?
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Drama
Låtsas ni är Ella och Alia på lekplatsen. Bjud in varandra att
blåsa bubblor och leka tafatt. Kom överens om att ni ska
gunga. Vad mer kan hända i leken?

Musik
Lyssna till låten Kittelbubblor av Malin Bejram Ellström och
Kalle Kronhamn. Vad tänker du på? Vad ser du i din fantasi?
Känner du igen något från boken? Vem tror du sjunger? Ella,
Alia eller båda? Levandegör texten med rörelser, dans och
sång.
Här hittar du sången →

Rita
Hur ser dina ”kittelbubblor” ut? Rita dina kittelbubblor på ett papper och skriv dina känslor i
bubblorna.

Lycka till!
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