•

Kig på bogens forside. Hvordan kan man se på Alberte at
hun er bange?

•

Skynder sig – Gør noget hurtigt

•

Næsten – Ikke helt, men tæt på

•

Brag – Høj lyd af noget der vælter eller eksploderer

•

Forskrækket – Pludseligt bange

•

Pynt – Flotte ting man hænger op

•

Hugtænder – Spidse hjørnetænder

•

Farer sammen – Bliver forskrækket, får et chok

•

Trække – Hive, hale, rykke

•

På hug – Prøv at sidde på hug

•

Kommer til syne – Dukker frem, viser sig

•

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 ”Alberte bliver hentet sent i dag.” Hvad
kan man se på Noah og Albertes ansigtsudtryk?

•

Kig på opslaget ”Så er der halloweenfest.” Hvordan kan
man se at Alberte ikke vil med?

•

Byg et højt tårn af klodser.

•

Klip og farv edderkopper og græskar.

•

”Du kommer lige i rette tid til vores børnemøde”

•

”Jeg gider ikke at vinke”

•

”Vi er farlige spøgelser”

•

”Min edderkop er kæmpestor!”

•

”Man bliver modig af min heksedrik”

•

Hvorfor gider Alberte ikke vinke?

•

Hvad fortæller Mette til børnemødet?

•

Hvordan syntes Alberte at det lyder med en
halloweenfest?

•

Hvad leger børnene på legepladsen?

•

Hvorfor kan Noah ikke lide halloween?

•

Hvorfor er Alberte bange da hun bliver hentet af
mor?

•

Hvorfor vil Alberte ikke med i kælderen den dag
der er halloweenfest?

•

Hvad snakker far og Alberte om i garderoben?

•

Hvordan ender Alberte og Noah med at syntes det
er sjovt at holde Halloween?

•

Har I været bange for noget som I bagefter fandt
ud af var hyggeligt og sjovt?
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