
 

 

  

 
 

• Sov som en sten – at sove rigtig godt og være svær at vække.  

• A-menneske – en der kan lide at stå tidligt op  

• B-menneske – en der kan lide at sove længe 

• Ikke lukket et øje – være vågen hele natten 

• Fodende – den ende af sengen man har fødderne i  

• Jonglere – kaste og gribe flere ting på en gang  

• Skrive på huskeseddel – bruge papir og blyant til at skrive eller tegne 

noget, man ikke må glemme  

• Være mere til genbrug – hellere ville bruge brugte  

• Snitte - skære i træ med en kniv  

• Lave et skelet – bygge den del, der holder huset samme  

• Rejsegilde – en fest man holder, når et hus’ skelet er færdigt  

• Dagen går på hæld - når dagen er ved at være slut  

• Så var bunden ligesom lagt – de har fået en masse at spise  

• Tog opvasken – at vaske beskidte tallerkner, kopper, bestik mm rene  

• Blev det for meget for - når man ikke længere kan holde det ud 

 

 
 

 

• 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 illustrationerne og tal om, hvordan bogstaver (zzzzz), ord (kniiirk, 

kraash) og talebobler er med til at fortælle, hvad der sker i historien.  

• Kig på opslaget: “Jeg kunne jo hente nogle rundstykker og noget ost og 

marmelade” og tal om Hugo og Holgers morgenrutiner.   

• Kig på opslaget: “Men nej, det skulle de ikke.” Hvilke ting finder Hugo og 

Holger, som de skal bruge til at bygge hundehuset med?  

• Kig på opslaget: “Der var rigeligt med plads i sengen til Hugo.” Tal om, hvordan 

man kan se, at Hugo er lidt bange for at være alene.  

• Find og følg det lille egern gennem bogen. Tal om hvad egernet laver og 

oplever? 

 
• Byg noget i genbrugsmaterialer  

• Skriv eller tegn huskesedler  

• Dans som spøgelser  

• Lav morgengymnastik 

 

 
• “En ordentlig én.”  

• “En herlig dag”  

• “De havde det godt, de to.”  

• “Og månen var hal’ som en knækket æggeskal”  
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• Hvad er det for en hund, Hugo har fået?  

• Hvad laver Holger om morgenen, når han lige er vågnet?  

• Hvad spiser Holger til morgenmad?  

• Hvorfor er Hugo ekstra træt efter at have sove med Holger I sengen?  

• Hvor finger Hugo og Holger tingene til at bygge hundehuset med?  

• Hvordan fejrer Hugo og Holger, at hundehusets skelet er færdigt?  

• Hvilket dyr sidder på toppen af hundehuset?  

• Hvad spiser Hugo og Holger efter de har bygget huset færdigt?  

• Hvad synes Hugo om at ligge alene i sengen uden Holger?  

• Hvor ender Hugo og Holger med at sove?  

• Hvorfor er det bedre at sove sammen med sin bedste ven?  

 


