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Det er ikke vuggestuedag, det er ikke arbejdsdag, det
er….?
Hvor vil Nalle gerne spise morgenmad?
Hvorfor siger far, at Nalle ikke må spise morgenmad
foran fjernsynet?
Hvorfor skændes mor og far?
Hvordan har Nalle det med at far og mor skændes?
Hvad siger han til dem?
Hvorfor vil de høre oprydningsmusik?
Rydder Nalle op på sit værelse?
Hvad hjælper Nalle sin far med?
Hvad laver mor, da de kommer tilbage?
Er der også oprydningsdage hjemme hos dig?
Går du også ud med skraldeposen?
Hvad kan du godt lide at lave i weekenden?
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Gode ord
Weekend –arbejdsdag - fridag
Krummer – rester fra mad/brød, når du spiser
Snavsetøjet – tøj der trænger til at blive vasket
Oprydningsdag – en dag, hvor der skal ryddes op
Rod/rodet – når der ligger ting alle vegne
Tørre støv af/ støvsuge – fjerne støv
Skændes – blive sure på hinanden
Oprydningsmusik – musik til arbejdet
Skrald – affald fra f.eks. køkkenet

Kan du se forskel på far og mor?
Hvilken farve har støvsugeren?
Kig på opslaget ”Nu bliver der ballade!” – hvordan kan man
se, at far og mor skændes? – hvordan har Nalle det?
Kig på opslaget med ”Oprydningsmusik” – er far og mor
stadig sure?
Hvor mange skraldeposer skal der bæres ud af huset?

Kreativ aktivitet
Sæt oprydningsmusik på og ryd op på stuen – er det
sjovere med eller uden musik?

Klistret - fedtet

Sætninger til eftersigen
Spørgsmål til bogsamtale
Var der noget, I godt kunne lide ved bogen?
Var der noget, I ikke kunne lide ved bogen?

”Det er weekend”
”Nej, nej nej, det går ikke”
”Nu bliver der ballade!”

Samtale om illustrationer

”Oprydningsmusik”

Kig på bogens forside. Hvad mon bogen handler om?

”Det er sjovt. Men tungt. Og ret klistret”

Kig på første opslag, hvor Nalle ligger i sengen. Snak om,
hvad der ligger på gulvet.

”Jeg glemte at rydde op..lidt..”

