
 

  

 

• Udflugt – tage på tur 

• Putter – lægger ned i. Hvad kan det også betyde? 

• Forrest – den som går først, foran de andre 

• Dutter – prøv at dutte næser 

• Ensom – helt alene 

• Ækle – klamme, ulækre 

• Bittelille – meget, meget, meget lille (lillebitte) 

• Stinker – lugter rigtig grimt. Snak om hvad der stinker 

 

 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Kig på opslaget ”De putter madderne i tasken.” 

Hvad skal børnehaven have med på tur? 

• Kig på opslagene med hundebørnehaven. Snak 

om de forskellige hunde. (korte ben, krøller, 

farver, hundesnore osv) 

• Kig på opslaget med ting der er fundet på vejen.  

Hvad synes I er fint og hvad er ækelt? 

• Kig på opslaget med ting samlet i skoven. Kender 

I dem? 

• Kig på det sidste opslag. Følg vejen fra 

børnehaven til skoven. Find skiltet ”som alle 

kender”. 

 

 

 

 

• Tag på udflugt med madder.  

• Find ting på turen 

• Saml kastanjer eller kogler og lav bogstaver. 

• Syng Lotte Kærå: Jeg har lommerne fulde af kastanjer 

 

”Nu er de klar” 

”Nøj, hvor er der mange hunde” 

”Nu skal vi videre, Ester!” 

”Hej, hej, skov!” 
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• Hvad skal børnene have på, når de skal på tur? 

• Børnene går to og to på række – hvem går forrest 

og hvem går sidst? 

• Bliver alle børnene glade for at møde hundene? 

Hvordan kan man se det? 

• Hvad laver de hunde der ikke dutter? 

• Hvad ser Valde? 

• Hvad finder Ida på fortovet? 

• Hvad laver børnene i skoven? 

• Hvilket bogstav laver børnene med koglerne?  

• Hvad får de at spise på turen? 

• Hvad laver Ida imens de andre pakker sammen? 

• Har I været på udflugt og fundet spændende ting? 

 

 


