•

Hvæsende – Hvordan lyder det når noget hvæser?

•

Anderledes – Hvad vil det sige når noget er anderledes?

•

Skrubben – Hvad bruger man en skrubbe til?

•

Stank – Snak om ting der stinker

•

Sprække – Find andre ord for sprække

•

Snublede – Vis hinanden hvordan man snubler

•

Styrtdykkede – Hvad betyder det at dykke? Hvad betyder

•

Kig på første opslag. Hvordan bor nullerfamilien?

•

Kig på det første opslag med støvsugeren. Hvad sker der
med nullerne?

•

Kig på opslaget midt i bogen, hvor nullerne flygter. Snak
om de forskellige slags nullere og hvordan de ser ud.

•

Kig på opslaget med køleskabet. Hvem andre end
nullerne kan man se på billedet?

det at styrtdykke?
•

Fugtigt – Hvad betyder det når noget er fugtigt?

•

Puttet – Snak om hvordan du bedst kan lide at blive puttet

•
•
•

•

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?

Leg ”Kluddermor”
Leg ”Spark til bøtten”
Leg ”Hvem har taget mit kødben?”

•

”Det var dødsensfarligt”

•

”Tag min hånd og slip den aldrig igen”

•

”Her er ikke plads til flere!”

•

”Så er der aftensmad!”

•

Hvor bor nullerfamilien og hvem er de?

•

Hvad skal nullerbørnene passe på? Kan de forstå
det?

•

Hvordan var det da nullermor (Ulla) og nullerfar
(Krølle) var børn?

•

Hvor boede Ulla?

•

Hvad skete der med Ullas mor og far?

•

Hvor boede Krølle?

•

Hvor vil Krølles familie gerne flytte hen og hvorfor?

•

Hvad skete der med Krølles mor og far?

•

Hvordan mødte Ulla og Krølle hinanden?

•

Hvem møder Ulla og Krølle på vejen?

•

Hvor ender de med at bo?

•

Hvad skete der med slangen og skrubben?

•

Hvad sker der da nullerbørnene kommer hjem fra
skole? Hvordan slutter dagen?

•

Har du nullermænd derhjemme?
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