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Før påfuglen og ravnen fikk fargene sine 
var de hvite. Hvilken andre dyr er hvite?

Påfuglen og ravnen skal finne røde 
farger. Hvor kan de lete?

Ravnen hadde ikke tid til å vente til 
påfuglen malte fjærene hans ferdig. Vet 
du hva det vil si å være utålmodig? Har 
du vært utålmodig?

Ravnen blander blå og gul. Hvilken farge 
blir det? Vet du hvordan man blander for 
å få oransje farge?
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Ravnen er sulten. Hva vil ravnen spise? 
Hva liker du å spise?

Hvor bor ravnen? Har du sett en ravn?

Få inn alle blåfargene 

Hvor bor påfuglen? Har du sett en 
påfugl?

Påfuglen og ravnen sitter i et tre. Hvilke 
trær har du sett?
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Påfuglen og ravnen maler hverandre. 
Hva trenger du for å kunne male?

I butikken finnes det mange typer frukt. 
Hvilke frukter liker du? Hvilken farge har 
disse fruktene?

Ravnen og påfuglen har vinger for å 
kunne fly. Hvis du kunne fly, hvor ville du 
dra?

Bladene på trærne ser forskjellige ut. 
Hvor mange blader kan du finne? Og 
hvordan ser de ut?
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Det finnes mange forskjellige fugler. 
Hvilke fugler har du sett?

I eventyret drar folkene på markedet for 
å handle mat. Hvor kommer maten vår 
fra? 

Påfuglen har mange farger på fjærene. 
Hvilke farger har du på dine klær?


