•
•

Måske en gang i fremtiden – Måske kommer det til at ske,
måske kommer det ikke til at ske…

Kig på opslaget ”Alle har et kæledyr” og snak om de
forskellige kæledyr folk går tur med.
Kig på opslaget ”Der i mørket ligger en lille
babynullermand.” Hvad ligger der ellers under Mathildes
seng?
Kig på opslaget ”Nogle dage er det far, som følger
Mathilde i børnehave.” Snak om hvor Mathilde sidder på
den nederste tegning. Hvor er mormor?
Kig på siden ”Mathilde giver ham sund mad og frisk vand
hver dag.” Hvad giver Mathilde Nulle at spise?
Kig på opslaget ”Nulle sidder i indkøbsvognen, når
Mathilde køber ind.” Hvad kan man købe i forretningen?

•
•

•

Pludselig – Hurtigt og uventet

•

Piver – Hvordan lyder det når man piver?

•

Aer – Nusser, kærtegner

•

Spinder - Hvordan lyder det når man spinder?

•

Tilfreds – Når man ikke ønsker sig mere

•

Logrer – Svinger halen frem og tilbage

•

Forbudt – Noget man ikke må gøre

•

Stirrer – Snak om forskellen på at kigge og stirre

•

Hvæser - Hvordan lyder det når man hvæser?

•

Led efter nullermænd eller tegn din egen Nulle

•

Brummen – En dyb, rumlende lyd

•

Leg gemmeleg

•

Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•
•

•

”Er du blevet væk fra din mor?”

•

”Vil du være mit kæledyr?”

•

”Svup! siger det en dag.”

•

”Jeg er snart tilbage, Nulle.”

•

Hvad kunne Mathilde godt tænke sig?

•

Hvad siger far og mor til det?

•

Hvad finder Mathilde under sin seng?

•

Hvad laver Mathilde sammen med Nulle?

•

Hvorfor er Nulle bange for støvsugeren?

•

Hvorfor bliver Nulle større og større?

•

Hvor syntes mor at Nulle skal bo? Hvor syntes
Mathilde?

•

Hvad sker der med Nulle mens Mathilde er i
børnehave?

•

Vil Mathilde stadig gerne have et kæledyr?

•

Hvor er Nulle henne til sidst i historien?

•

Hvilke ting har I leget var jeres kæledyr?
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