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Välj böcker som är aktuella och angelägna. Leta upp böcker 
som olika barn i gruppen kan spegla sig i till exempel gällande 
familjeliv, hudfärger, funktionsvariationer och livsvillkor. Om en 
bok utmanar din egen smak eller uppfattning, fundera på varför.



Mini
 Vad är ett ägg egentligen?

  Vilka djur brukar kläckas ur ägg? Vilka djur växer i magen?

  Vad kan det finnas inuti ett ägg?

  Härma de olika djuren som har kläckts på drömbilden mot slutet av boken.  
 Hitta på vad som kommer ut ur de andra okläckta äggen och hur det låter då.

 
Mellan
  Hur har ägget hamnat på gården? Titta på bilderna för att hitta ledtrådar 

 och fundera tillsammans.

  Hur låter det i de olika hemmen som vi ser i boken? Vilka är tysta, vilka  
 stimmiga? Vilka är lugna och vilka hem har mycket liv och rörelse?

  Hurdana familjemedlemmar känner ni till? Vilka finns med i boken?

  Hur tror ni det känns att bo i de olika familjerna? Titta på ett uppslag i taget  
 och fundera tillsammans.

  Finns det familjer i boken som liknar era egna?

  Låt alla rita en bild på sig och hela sin familj.

 
Mega
  Maud säger i boken att ”Ägg måste ha det varmt och tryggt och säkert  

 något annat också”. Vad kan det vara för något? Vad behöver man för att 
 ha det bra när man är liten?

  Hur känns det att bo i ett ägg? Gör ett ”bo” av filtar och kuddar att krypa 
 in i och titta sedan fram med ett ljud. Låt alla turas om.

  Lek att ni tar hand om varsitt ägg. Samla ihop en mängd ägg i papper, trä,  
 plast eller annat material och låt barnen ta hand om dem. Gör ett bo, sjung  
 och gosa med ägget. Ifall ägget går att öppna kan ni ha en kläckningsfest  
 och se vad som finns inuti! Det kan vara en godsak, leksak eller en liten teckning.

  Tänk om det skulle dyka upp ett ägg på dagis! Hur skulle ni ta hand om det? 
 Hitta på en berättelse som den vuxna skriver ner.

  Titta på uppslaget där musen Brie drömmer och fantisera olika varelser    
 som kan kläckas ur ägg. Gör en stor bild tillsammans där ni fantiserar olika  
 figurer som kläcks. Skriv små berättelser om dem.

  Samla ihop allas mjukisdjur och hitta på hurdana familjer de kan bilda   
 tillsammans. Tänk på att bara fantasin sätter gränser!

Uppgifterna ingår i ett läspaket med sju böcker och inspirationsmaterial 
som Sydkustens ordkonstskola gett till daghem år 2019. www.ordkonst.fi


