
 

  

 

• Nåletræerne – Træer med nåle i stedet for blade 

• Brændeovnen - Ovn der bruges til opvarmning ved 

afbrænding af træ 

• Snobrød - Brød der er viklet om en pind og bagt over et bål 

• Verandaen – Sted hvor man kan sidde i læ foran et hus 

• Modigt – Når man tør ting man syntes er farlige 

• Forsigtigt – Langsomt, stille 

• Rynker på næsen – Konkretiser og prøv at rynke med 

næsen 

• Trasker – Går tungt med langsomme skridt 

• Hiver efter vejret – Har svært ved at trække vejret, når 

man har løbet hurtigt 

• Mumler – Taler utydeligt, brummer, snøvler 

• Udlandet – Alle andre lande end det man bor i 

• Fletter fingre – Holder i hånd 

• Dribler – Løber med en bold 

• 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 ”Noah sidder på bagsædet i bilen…” Hvad 

har Noah taget med på ferie? 

• Kig på opslaget ”Men så er de der endelig.” Hvorfor 

syntes Noah, at det er som gamle dage? 

• Kig på opslaget ”Noah er blevet bange…” Hvordan kan 

man se at bjørnen gerne vil æde Noah? Hvad sker der 

med bjørnen, når Alberte dukker op? 

• Kig på opslaget ”Nu kan Noah se, at han slet ikke var 

forsvundet…” Hvordan kan I se at Noahs far og Janus er 

kærester? 

• Lav et bål og bag snobrød og drik en masse 

saftevand 

• Bliv væk i en skov 

• Byg en hule 

 

 

• ”Lige om lidt tager lang tid” 
• ”Her er møgkedeligt” 

• ”Du kan selv være sur” 

• ”I er slet ikke sjove, at I ved det” 

• ”Du skal ikke æde mig” 
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• Hvor skal Noah hen og hvad skal han lave? 

• Hvad syntes Noah om det sted de skal bo? 

• Hvad syntes Noahs far og Janus om at være på 

ferie? 

• Hvem skal bo i det gule nabohus? 

• Hvordan møder Noah pigen Alberte? 

• Hvorfor har Noah ikke lyst til at lege med Alberte? 

• Hvor går Noah, Noahs far og Janus hen om 

aftenen? 

• Hvordan bliver Noah væk fra de andre? 

• Hvordan bliver Noah fundet igen? 

• Hvad laver Noah og Alberte til sidst i historien? 

• Hvad ville I gøre hvis I blev væk? 


