
 

 

• Knuger – holde godt fast om noget. Konkretiser –  

knug hinandens hænder 

• Sætter sig på hug - konkretiser 

• Savne – være ked af det, når en man holder af ikke er der 

• Trøster – hjælpe en der er ked af det til at blive glad igen 

• Stub – når et træ er fældet er der en stub tilbage. Den kan 

bruges som siddeplads 

• Slatten – blød og kedelig 

• Sikkerhedsnål - en nål der bruges til at holde tøj sammen, 

konkretiser 

•  Bed – et stykke jord hvor I kan plante blomster 

• Yndlingsfrugt – den frugt I bedst kan lide 

 

 

 

     

• Pik pak – Ting, bagage 

 

•  

 

 

• 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? 

• Kig på opslaget hvor Mette læser højt – snak om, hvad der 

sker på billedet. 

• Kig på Alberte igennem bogen. Snak om hvordan man kan 

se hendes humør ændrer sig. 

• Kig på opslaget hvor Alberte hilser på Mette. Hvad laver 

børnene? 

• Kig på opslaget hvor Alberte skal hente en cykel i skuret. 

Hvad er der udover cykler i skuret?   

• Kig på opslaget med puderummet. Hvad leger børnene?  

 

• Tegn en tegning af vejret. Kig ud ad vinduet. Er det 

godt eller dårligt vejr? 

 

• ”Du må ikke gå, far” 

• ”Dumme lynlås” 

• ”Hun hader fisk” 

• ”Jeg tegner, at det regner” 

• ”Nogen dage er gode, nogen dage er dumme” 



En dum dag 
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• Hvorfor får Alberte ondt i maven? 

• Hvordan har Alberte det da hun gynger med 

Lærke? 

• Hvad sker der da Alberte skal hente en cykel i 

skuret? 

• Hvad sker der da Alberte, skal spise sin mad? 

• Hvorfor græder Alberte? 

• Hvordan bliver Alberte glad igen? 

• Har du også prøvet at have en dum dag? 

 


