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1. Læs side 6 igen. Hvorfor mon Ofelia er lidt bange for Vigga?

________________________________________________________________________________________________________________

2. Hvorfor tror du, børnene skal være klædt ud til festen?

________________________________________________________________________________________________________________

3. Læs side 17 igen. Noget hvidt går gennem stuen. Hvad tror du, det kan være?

________________________________________________________________________________________________________________

4. Far har gemt nogle poser slik til børnene. Hvor har han gemt dem?

________________________________________________________________________________________________________________

5. Se side 22. Vigga siger, at hun har brækket armen.  Hvordan ved du, at det ikke er rigtigt?

________________________________________________________________________________________________________________

6. Hvad gør børnene for at hjælpe Vigga ned fra tovbanen?

________________________________________________________________________________________________________________

Ofelia holder fest
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Udfyld huller i teksten

side 4:

Ofelia deler små kort ud. Til en fest, som hun 

   slet ikke har lyst

   til at holde.

side 12:

”Ej, hvor er her kikset,” Men hendes stemme

siger Vigga surt. er lille og tynd.

side 22:

Lulu bor i en høj,  Lulu giver hende 

grå blok ved siden  (Vigga) et skub.

af Ofelia.
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Vigga skal til fest

Vigga er lidt sur og vil ikke rigtig med til festen. Men hun tager med. Og hun ender med at 

give Ofelia et knus. Kig på billederne, og skriv om festen, sådan som Vigga oplever den.  

Din historie kan starte på side 10. Du kan måske skrive sådan her:

Vigga, Ella og Ellen er på vej hen til Ofelias fest.

De er ikke klædt ud. De har bare det tøj på, de også havde på i skole. Vigga peger op 

på Ofelias hus. Ella og Ellen griner.

Husk, at Vigga i starten er sur, og at hun ikke rigtig vil være med. Men hun ender med at 

være glad.

Måske kan du sætte en kopi af nogle af billederne fra bogen ind i din historie.

Fortsætter næste side ...
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1. Kig på billedet af Ofelias hus side 7.  

Hvordan tror du, Vigga ville beskrive huset, 

hvis hun vil være sød ved Ofelia?

________________________________________________________________________________________________________________

2. Far har givet maden ulækre navne. Giv forslag til fem andre slags mad, som far også 

kunne servere. Giv ”din mad” ulækre navne:

Far kan servere Ulækkert navn til maden

3. Se side 24. Hvad mener Vigga, når hun siger ”Adr! Flyt dig, dit klamme dyr!” til Nutella.

________________________________________________________________________________________________________________

4. Hvis nu Vigga bliver glad for, at Nutella trøster hende? Hvad vil hun så sige til Nutella?

________________________________________________________________________________________________________________
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