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Kim blir mobbet

1 June og Olle følger etter Kim en dag. De vil finne  
ut hvor han skal. Hvor er det Kim skal?

3 Kim står klar til å stupe ut i vannet. Men så skjer det noe 
dramatisk. Hva er det som skjer?

2 Husker du hva det betyr når noen sier at det er ugler i mosen?

 Sett kryss ved den rette setningen.

Det er mose på et tre med en fugl i.

Uglen i mosen er en klok fugl.

Det er noe mystisk som skjer.

Det sitter en ugle i et tre.
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4 Kim blir mobbet. Men hva betyr det egentlig å mobbe 
noen?

 Noen av setningene under kan være riktige. Andre er feile. 
Sett kryss ved de setningene du mener er riktige.

Å mobbe er å være snill mot andre.

Å mobbe er å plage andre. 

Å mobbe er å si stygge ting til andre.

Å mobbe er å le sammen når noe er morsomt.

Å mobbe er å le av andre så de blir lei seg.

Å mobbe er å gjøre ting som sårer andre.

5 Gutten som mobbet Kim het Jon. Etterpå, 
var han lei seg. Han var misunnelig på Kim.  
Husker to eller tre ting ved Kim som Jon var  
misunnelig på?
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6 Har du blitt mobbet noen gang? Hva skjedde? Fortell!
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 Hva kan vi gjøre hvis vi ser at noen blir mobbet? 

 Sett kryss ved de setningene du mener er riktige.
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Vi kan si til den som mobber at er dumt å gjøre sånt.

Vi kan bare le av det.

Vi kan be den som mobber om å stoppe.

Vi kan late som vi ikke ser det.

Vi kan trøste den som blir mobbet.

Har du andre forslag?

 Helt til slutt i denne historien skjer det noe hos Kim 
 og Marie. Hva er det som skjer? 

 Noen av setningene under kan være riktige. Men noen er  
feile. Sett kryss ved de setningene du mener er riktige.
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Kim og Marie krangler og er sure.

De kysser

De kjeder seg og ser på tv.

Marie går hjem.

De bestemmmer seg for å være kjærester.

De åpner døra da det ringer på.

De åpner ikke døra da det ringer på.


