
FÖRSLAG TILL
DISKUSSIONSFRÅGOR

 
2 december  
- Vad är skillnaden mellan att skratta med eller åt någon?
- Hur känns det för den som blir skrattad åt?
- Skrattar bäst som skrattar sist – vad betyder det?
 
3 december
- Är det viktigt att kunna samarbeta med andra? Varför/varför inte?
- Vid vilka tillfällen kan vi i klassen/på skolan bli bättre på att samarbeta med varandra?
 
4 december
- Är människor och djur lika mycket värda?
- Hur känns det inombords att hjälpa någon annan? (oavsett om det är djur eller
människa)
 
5 december
- Varför går pojken sönder och blåser bort från lekplatsen?
- Hur känns det när andra viskar/skrattar bakom ryggen?
- Vems ansvar är det att pojken ska få vara med? Hans eget, kompisarnas eller vuxnas?
 
6 december
- Varför fortsätter snällkedjan?
- Hur känns det när du hjälper andra?
- Hur tror du att det känns för den som får ta emot hjälpen?
 
9 december
- Varför fortsätter grisen att kämpa på trots att allt går emot?
- Har du velat ha/göra något så mycket att du kämpat lika hårt för det?
-  Vad var det och hur kändes det när du uppnått ditt mål
 
10 december
- Varför behöver vi alla uppmuntran ibland?
- Hur känns det att få höra att du är bra?
- Hur känns det att säga det till någon annan?
 
11 december
-Är Pip en bra ledarhund för blinda? Varför/varför inte?
- Varför fick Pip den fina manteln i slutet trots att han misslyckades i hundskolan?
 
 
 
 

12 december 
- Gjorde molnet fel som skapade andra slags djur?
- Varför kom storken gång på gång tillbaka till molnet trots att den blev både bränd, stångad och
biten?
 
13 december
- Varför gör folk snälla saker för varandra?
- På vilka olika sätt kan man hjälpa andra?
 
16 december
- Varför är det bra att vi alla är olika?
- Hur kan vi hjälpa varandra så att alla kan vara med i leken?
 
17 december
-Varför förändrade mannen sitt beteende?
-Filmen visade att det går att hjälpa andra med något så enkelt som din hand.
- Kan du komma på saker du kan göra med dina händer för att hjälpa andra?
 
18 december
- Varför envisas musen med att kalla till sig kon?
- Varför protesterar de andra djuren när kon vill komma närmre musen?
- Hur känns det när någon säger eller visar att de inte vill att du ska vara med?
- Hur känns det när någon kallar på dig och vill att du ska vara med?
 
19 december
- Varför fick pojken just den hunden i present?
- Varför blir pojken arg och beter sig illa mot hunden?
- Varför ändrade pojken sig till slut?
 
20 december
- Har du upplevt scenskräck någon gång?
- Hur tror du att det känns för flickan när pappan inte tittar/lyssnar?
- Vad tror du? Varför tittar/lyssnar inte pappan på flickan?
- Vad tror du att flickan tänkte när hon såg att han kunde hjälpa henne när hon kom av sig?
 


