
 

  

 

• Hjernerystelse – Når man har slået hovedet hårdt 

• Svimmel – Man er lidt ved siden af sig selv, det sejler for 

øjnene, man kan få kvalme og blive bange. 

• Tiden flyver – betyder? 

• Oslobåden – Færgen der sejler mellem København og Oslo. 

Oslo er Norges hovedstad. København er? 

• Det nye sort – Det sidste nye smarte 

• Hakkede en computer – Snak om ordspillet på hakke og 

hacke. Hvad gør man når man hacker en computer? 

• You name it – siger man, når man har opremset nogle ting. 

• Svulme – hæve, find selv flere synonymer 

 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Se på det første opslag. Hvad er tingen med det store 

runde hul? 

• Gå på opdagelse i bogen og snak om de mange 

forskellige slags huller der findes. Er huller altid runde? 

• Snak om de mange små bifigurer. 

•  Tæl hvor mange huller der er på træstammerne på 

opslaget med traktoren. Hvad skal ræven mon oppe i 

træet? 

 

• Spil Kalaha 

• Hold et rør for munden og råb ind i det. Hvordan lyder 

det? 

• Skær køkkenrullepap ud i forskellige tykkelser og mal 

det, eller lim flot papir og glimmer på. Eksperimenter 

med, hvad man kan gøre med rullerne med de mange 

forskellige huller.  

• Sæt perler på snor 

• ”Find på noget andet! Du kan gøre, hvad du vil” 

• ”Vi flyver og hakker og laver store huller” 

• ”Det var her, jeg skulle have været” 

• ”Hvad er det for en lyd?” 

•  
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• Hvad kan Spætte allerbedst lide at gøre? 

• Hvorfor hakker spætter? 

• Hvad synes muldvarpen at Spætte skal gøre i 

stedet for at hakke? 

• Hvorfor falder spætte i kloakhullet? 

• Hvad siger Spætte lige før han falder i hullet? 

• Hvad kan man bruge huller til? 

• Hvilken god ide får Spætte, da han kommer til 

skade for anden gang? 

• Kan flodheste mon svulme i vand? 

• Har du prøvet at blive syg eller komme til skade, 

så du ikke kunne gøre det, du gerne ville? 

•  

•  

 


