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Till Dig som använder boken
Den här boken fungerar som ett introduktionsmaterial till
Resursstarka barn-materialen. Då du läser den här boken
blir barnen bekanta med djurvännerna. Ralle, Valle, Mella,
Lilla och Tulle-Dulle kommer att finnas med i allt material
som produceras inom projektet.
När ni har läst boken några gånger kan ni göra följande:
•
•

Be barnet rita en situation med fokus på sociala och
emotionella färdigheter där djurvännerna har huvudrollen
Barnet kan använda de färdiga klistermärkena på
djurvännerna och limma dem på teckningen
(kan printas ut från projektets hemsida:
http://www.resursstarkabarnprojekt.com)

•

Låt sedan en grupp barn berätta om situationen utgående från till exempel följande stödfrågor:
Har ni varit med om något liknande som Valle, Ralle,
Mella eller Lilla? Vad hände då? Hur gjorde ni?

I slutet av boken finns färgläggningsbilder som ni kan
printa. Bilderna finns också på hemsidan.
Vi hoppas ni och barnen ska trivas med djurvännerna!

Hej! Jag heter Tulle-Dulle.
Jag är ett fant-ast-iskt djur och
jag älskar att göra små tokigheter.
Ibland brukar jag smyga in på det
här dagiset Bubblan. Här händer så
mycket spännande och det finns så
roliga vänner att leka med.

Daghemmet Bubblan

Nu ska ni få träffa
mina vänner Ralle, Lilla,
Valle och Mella.
Följ med mig in!
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På det här dagiset finns massor
med bra lekställen. Här tycker
alla om att leka.
Barnen är bra på att hitta på
egna lekar och de kan bygga
kojor. De brukar också gå till en
egen skog...
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I skogen finns en
jättestor sten som vi brukar
klättra upp på. På vintern är
det roligt att rutscha ner från
stenen.
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Nu får ni träffa
en av mina vänner,
Valle!

Mina vänner har sagt att
de tycker att jag är ganska
stark. Jag brukar hjälpa till om
det behövs någon som är stark
när vi leker.

Valle är inte så bra på att springa
snabbt och ibland faller Valle när
de spelar fotboll.

Ibland blir jag arg och
ledsen när de andra säger
att jag ska springa fortare
och att jag inte får vara med
om jag är så långsam.
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Plötsligt kommer bollen rakt mot Valle och Valle
sparkar bollen. Bollen studsar rakt i mål...

Wow Valle, du har så
starka ben och du är bra
på att göra mål!
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Ralle är på ett
spralligt humör
och vill busa med
Tulle-Dulle. ”Sluta
Ralle, jag vill inte
busa nu”, säger
Tulle-Dulle.
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Ralle har busat och har
inte hunnit hänga upp sina
kläder. Tulle-Dulle orkar inte
just nu med Ralle och vill klä
av sig i fred.
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Hej Ralle, måste du alltid
busa med mig?
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Alltid säger du så
där! Jag ville ju bara
ha roligt med dig!

Nå okej, inte alltid... Du
tycker ju om att hoppa,
ska vi ha en hopptävling?

Jo bra idé, det gör vi!
Jag kan hjälpa dig att
våga hoppa ner från
soffan. Vi kan hoppa
tillsammans!
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Oj vad de skrattar! ”En gång till” ropar Ralle!
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Ralle och Tulle-Dulle kryper upp i soffan.
”Vågar du hoppa Tulle-Dulle”, frågar Ralle.
”Jo vi hoppar tillsammans!”

14

Det här är Mella.
Mella tycker om
att bygga.
Jag äääälskar att leka med
mina kompisar och bygga
kojor. Tulle-Dulleee …
Var eee du?
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Mella hittar Tulle-Dulle bland filtar
och kuddar. ”Ska vi göra en staty
tillsammans?” frågar Mella. ”Minns
du det vi gjorde förra veckan i skogen? Du är så rolig och kan hitta på
så mycket roligheter Tulle-Dulle”,
säger Mella.
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Mella tumlar runt med Tulle-Dulle och de
skrattar och har skoj. Mella klättrar upp på
Tulle-Dulle. Mella gungar på Tulle-Dulle. ”Vi
är en gungmaskin”, ropar Tulle-Dulle.

Nu är vi en TulleMella-Dulle magisk
maskin som vi kan åka
med till pruttlandet! Nu
åker vi!

”Oj, det kom en prutt!” säger
Tulle-Dulle. De skrattar.
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Det här är Lilla.
Lilla tycker om bollar.

Lillaaaa! Kom hit! Vi
är här uppe på vår
sten. Kom hit, ropar
djurvännerna!

Bolle-boll, bolle-boll –
här kommer jag! Vem
vill komma och bolla
med mig, ropar Lilla.

Jo vänta lite –
jag kommer.
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”Men hur ska jag komma upp”,
undrar Lilla. Stenen är ju så stor.
”Du kanske kan hämta något att
stå på”, ropar Ralle.

Lilla hämtar en trädgren och
försöker klättra upp. Grenen är
hal och Lilla bara rutschar ner.
Lilla kämpar och kämpar och
djurvännerna hejar.

”Bra idé”, säger Lilla.
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Lilla blir trött och ledsen. Lilla
vill ge upp.
”Lilla, du klarar det nog”, ropar
djurvännerna. ”Vi kan försöka
hjälpa dig!
Då kommer Tulle-Dulle.

”Klättra upp på min
rygg”, säger Tulle-Dulle.
”Jo det går bra”, säger
Lilla. ”Det kan jag!”
”Ta tag i min tass”,
ropar Mella.
Ralle hjälper och håller
i Mella.
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Snart är det lunchdags och
djurvännerna går in.

Djurvännerna lyckas med
gemensamma krafter dra upp Lilla
på stenen. ”Nu är vi alla här. Man
kan se ända till dagis!”
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Jag är hungrig! Hoppas vi får
ketchup! säger Tulle-Dulle.
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Vid lunchbordet
frågar Giraff vad
djurvännerna
gjorde ute.

Jag blev lessen när jag
inte kunde komma upp på
stenen. Jag försökte klättra
på en gren och hoppa så
högt jag kunde, men
det gick inte, säger Lilla.

Jag sa att Lilla skulle
hämta något att stå på,
säger Valle.

Jag hejade på Lilla!
Jag ville att Lilla
skulle komma med
upp till oss, säger
Ralle.
Vi tog alla tag i Lilla och
hjälpte att dra upp Lilla!
Tulle-Dulle var också med!
säger Mella.

Vad bra att ni hjälptes åt och
att ni lyckades tillsammans!
säger Giraff
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Nu har ni fått lära
känna mina vänner
och höra vad vi brukar
göra på dagis, säger
Tulle-Dulle.
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Hoppas ni vill träffa oss
flera gånger! Här får ni
bilder på oss som ni kan
färglägga.
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