•

Pudler – en hunderace med krøllet pels. Snak om hvordan

•

Kig på opslaget hvor det hele ser lidt slidt ud. Find alle de
ting, der ser slidte ud.

forskellige hunde(racer) ser ud.
•

Pomfritter – Hvad er de lavet af?

•

Træls – er et jysk udtryk som betyder?

•

Efterlader – lader noget blive tilbage/glemmer

•

Uvejr – snak om forskelligt slags uvejr. Hvornår er uvejr

•

Kig på opslaget med de store bølger. Snak om hvad der
sker.

•

Snak om hvad der sker på opslaget med bålet. Hvem er
tilskuere?

farligt?
•

Dogs – betyder?

•

Skræver – noget der står på skrå. Prøv selv at skræve.

•
•
•

Pik pak – Ting, bagage

Spis pomfritter
Find nogle godter og leg mus. Bagefter skal de, der
har fået mange godter, dele dem med de andre.

•

•
•

Dogs – igen et engelsk ord, som betyder?
Var der noget I kunne lide ved bogen?

•

Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?

•

Var der noget der undrede jer?

•

Var der noget, der minder om andre historier?

•

”Det er supergodt næsten hele tiden”

•

”En kartoffel tilbage, så er alting slut”

•

”De ryster uvejret ud af pelsen”

•

”I mange dage og nætter ror de”

•

”I må gerne blive”

•

”Sikke en nærig puddel”

•

Hvad hedder de tre venner?

•

Hvorfor kan kartoflerne ikke gro?

•

Hvad sker der, da det er uvejr ude på havet?

•

Hvad må de gøre, da der ikke er mere benzin i
motoren?

•

Hvorfor vil den dumme puddel ikke dele sin mad
med Luffe, Kat og Nulle?

•

Hvorfor siger den dumme puddel, at hundenes
bælter er skøre?

•

Hvad får de i stedet for pomfritter?

•

Hvorfor må de ikke komme ind i det lange hus?

•

Hvad sker der om natten?

•

Hvordan har den dumme puddel det?

•

Har du prøvet, at der var nogen der ikke ville dele
med dig? Eller at der var nogen, du ikke ville dele
med?
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