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Har du en venn?

2 June og May vil gå  
rundt og spørre om 
folk har venner. Den

 første de spør er Oluva. 
Husker du hvordan hun 
fikk en god venn i en butikk?

3 Gamle Alfred Hansen tror at hunden Fido er den eneste 
vennen hans. Han har visst glemt at han har noen andre 
venner også. Hvem er det han har glemt?

1 June har skadet et ben. Hun har gips på og må bruke 
krykker. Hun må ta det med ro og være tålmodig.

 Under her ser du en del setninger om June. Noen av 
dem er helt feil og noen er riktig.  
Sett kryss JA der du mener setningen er riktig.  
Sett kryss NEI der du mener setningen er helt feil.

June liker å kose seg for seg selv.

June liker best fart og moro.

June liker liker å spille fotball.

June vil ikke ta det med ro.

June savner vennene sine.

June er veldig tålmodig.
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4 Lille Amir har en venn i barnehagen som heter Magnus.  
Da Magnus var syk laget Amir noe som han la i post-
kassen hans. Hva var det?

5 Kine har en bestevenn. Dette sier Kine om venner:
 • Venner har samme humor. 
 • Venner holder på hemmeligheter. 
 • Venner stoler på hverandre. 
 • Venner sier ikke videre sånt som er privat.

 Hva synes du? Er det flere ting som er viktig  
 når noen er venner?

6 Har du venner på Facebook? (Sett kryss.) NEIJA

7 Hvis du er på Facebook, synes du det er viktig å ha 
mange venner der? Fortell:

8 Gutten som satt på gaten hadde en venn i kassen 
på butikken. Hvorfor likte han henne så godt?
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 June og May møtte en gjeng ungdommer. En av dem  
     het Lasse. En jente sa at Lasse var en reddende 
      engel. Hvorfor mente hun det? Var var det Lasse 

           hadde gjort?

 Kim bryr seg ikke om å ha mange venner.  
Han liker noen ganger å være for seg selv. 
Det holder med noen få gode venner, synes  
han. Hva mener du?
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 Vi kan ha venner på skolen, på jobben, i en 
klubb, i familien eller i nabolaget. Du har  
sikkert også en venn. Kanskje flere.  
Skriv navnet på noen av vennen dine her:
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