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Vad tycker du om tåg? Tycker du samma om tåg som Anton?
Tycker du samma som Super-A?





Super-A vil l genast sätta igång med baket. Snabbt som ett tåg
flyger hon mot köket.
”Men vänta”, säger någon. Det är Tummen:
”Först … ska du fråga en vuxen! Alla barn måste fråga en vuxen.”
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Mamma brukar säga att söndag är en bra bakdag, för då är hela
famil jen ledig. Inget jobb, inget dagis, ingen skola. Vilken tur att
det är söndag just idag!
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Vänta

Händerna ska tvättas även om de inte ser smutsiga ut. När brukar
du tvätta händerna?





Anton vet att det är bäst att tvätta händerna innan han rör vid
sådant man äter – som kakor. Annars kan smuts eller osynligt
bakteriebus från fingrarna hamna i munnen! Bäst är det att tvätta
sig med tvål. Även osynlig smuts går att tvätta bort med tvål.





Ser du de tre uppdragen som bilderna visar? Vad vil l Ral le Räls att
Anton och Super-A ska göra först?

Först … ska de ta fram allt de behöver för baket.
Sen … blanda ihop allt. Sist … forma kakorna.

Ägg är ömtåliga. Ömtåliga saker ska man bära lugnt. Super-A
flyger upp til l översta skåpet och tar fram sockret, för det når inte
Anton. Sen är det kokosfl ingornas tur. Det är bra att hjälpas åt! Om
alla bär fram något, då blir de klara med sin första bild och uppgift
mycket snabbare.





Att börja med två saker samtidigt ger tummen … ner. Först … ska
man göra klart det man håller på med.

Super-A är full av kul idéer. Men Super-A brukar ha svårt att vänta
med en idé. Hon vil l göra allt just nu! Inte sen. Inte ens snart. Så är
det idag. Så är det när Lil la Trigga lagt fram pennan.

Hon är glad. Super-A känner inte samma som Anton. För Anton
känns det ensamt och länge. Det känns som att klockan aldrig
ska ta slut.





Tänk om Super-A bara hade gjort en sak i taget, då hade de
hunnit baka klart redan. Tåget Ralle Räls hade haft al la sina vagnar
fulla. Och efteråt kunde de ha ritat.





Först har de … plockat fram allt de behövde. Sen … blandat ihop
allt. Och til l sist … format kakorna.

Mamma sätter in plåten i ugnen. Anton är spänd på att få smaka
kakorna. Väntan kryper i kroppen. Ibland när man väntar är det en
bra idé att göra något annat. Så Anton ritar en teckning. Mamma
kokar kaffe och gör saft. Sedan plockar Anton undan ritgrejorna.
Då blir det plats för mamma att duka.





Anton äter upp den goda kokostoppen väldigt snabbt. Men han
sitter ändå kvar vid bordet och väntar på att al la ska bli klara.
Super-A orkar inte äta hela sin kaka. Den är för stor helt enkelt.
Sitter Super-A kvar på sin stol och väntar?













Super-A vill baka. Följ med vår superhjälte och tåget
Ralle Räls genom en dag fylld av ägg och spisknappar.
Super-A och Anton visar oss hur vi kan hjälpas åt och
hur vi tvättar händerna. Men ... varför är tvålen slut?

En rolig bok om vardagen ... om att vi kan tycka olika om
samma sak ... om att fråga om lov ... och om att vänta
och hur det känns. Ta del av den interaktiva berättelsen
och Tummens ramsor: Rätt? Gör tummen upp!

Bokserien om Anton och Super-A har skräddarsytts för barn
med autism och ADHD. Vardagsäventyren rycker med varje
barn som söker svar på livets stora frågor om ”hur” och
”varför”. Tillsammans med den lilla superhjältens vänner kan
ditt barn sida efter sida skapa sig en allt större ordning i
vardagsvärlden.

Vill du hjälpa ditt barn eller din elev ytterligare med att kunna
vänta eller att förstå att vi tycker olika?

Titta längst bak i boken eller i de fristående övningsböckerna!




