
 

  

 

• Garderoben – Rum hvor man opbevarer sit tøj 

• Megahøjt – Prøv at sætte mega foran andre ord 

• Strømpefødder – Fødder med strømper på, men uden sko  

• Dukkekrogen – Hjørnet hvor man har legetøj til dukker 

• Irriterende – Træls, ærgerlig, besværlig, vanskelig.  

Hvad syntes I er irriterende? 

• Faste pladser – Hvad vil det sige at have faste pladser? 

• Reparerer – Bringe noget som er ødelagt i orden så det 

fungerer igen 

• Forsigtigt – Roligt, tilbageholdende, varsomt 

• Plask – Find ord der rimer på plask 

• 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 bogens forside og snak om de tre pigers 

ansigtsudtryk i forhold til bogens handling. 

• Kig på siden ”Alberte vil hellere lave noget andet” og 

snak om hvad pigerne tegner. 

• Kig på bøgernes rygge på siden ”Sofia bliver hentet tidligt 

i dag”. Hvad tror I bøgerne handler om? 

• Kig på opslaget ”Om aftenen er der fest i børnehaven”. 

Hvad laver de forskellige børn og voksne? 

• Byg ”det højeste tårn i verden”. 

• Tegn ”et stort hus med en have og en høj hæk”. 

• Hop i en vandpyt. 

• Lav ispinde-fisk. 

•  

• ”Aj, se nu” 

• ”Vent på mig” 

• ”Hvad skal vi lege?” 

• ”Må jeg prøve?” 
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• Hvorfor har Alberte travlt med at komme i 

børnehave? 

• Hvad sker der da børnene bygger tårn? Hvorfor 

syntes Alberte ikke det er sjovt? 

• Hvordan leger børnene i dukkekrogen? 

• Hvorfor vil Alberte ikke have Lærke med i legen? 

• Hvad sker der til frokost? 

• Hvad sker der på legepladsen bagefter? 

• Hvad sker der efter Sofie bliver hentet? 

• Hvordan leger børnene til festen om aftenen? 

• Har I nogensinde haft det ligesom Alberte og 

Lærke? 


