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Hvad tid på dagen foregår historien?
Hvorfor knurrer kattens mave?
Hvad synes katten om at spise natsværmere?
Hvad synes katten om at spise flagermus?
Hvem kender et sted med mange mus? Hvorfor mon?
Hvad skal drengen og katten love uglen for at få at vide, hvor
stedet med de mange mus er?
Hvorfor er katten bange for at gå forbi rævegraven?
Hvordan distraherer drengen ræven, så katten kan smutte forbi?
Hvad vil drengen gøre for at få musene til at stå stille?
Hvordan får drengen fat i ”osten”?
Hvorfor er musene ligeglade med ”osten”?
Hvorfor vil drengen ikke med ud at flyve en tur?
Er katten stadig sulten?
Kan man hente månen ned?
Kan man spise mælkevejen?
Knurrer din mave også nogen gange?
Har du prøvet at gå tur med lommelygte om natten?
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Gode ord & vendinger

Samtale om illustrationer

Tidspunkt – hvad kan et tidspunkt fx være? Er der gode og dårlige
tidspunkter?

Kig på opslaget, hvor drengen lyser på kattens mave.
Hvordan kan man se, at katten er tynd?

Dugvåde – våd af dug, hvad er dug og hvornår falder duggen?

Kig på opslaget med flagermusen, hvordan kan man se,
hvad katten tænker på?

En flok bisonokser – vis et billede af en bisonokse. hvordan mon
det lyder, når der kommer en flok bisonokser løbende?
Natsværmer/flagermus – kender du dem? Kender du andre
”natdyr”?

Kig på opslaget med uglen, der viser vej. Kan du fortælle
hvilken vej, drengen og katten skal gå for at finde hen til
stedet med de mange mus?
Kig på opslaget med musene. Hvor mange kan du se?

Appetitlig – lækker/indbydende – snak om antonymer og
eksempler på hvad der kan være appetitligt eller uappetitligt.

Kig på opslaget, hvor drengen er oppe i træet for at tage
månen ned. Hvor er lygten?

Livret – snak om livretter
Rævegraven – hvorfor mon det hedder rævegrav?

Kig på sidste opslag. Hvordan kan man se, at katten ikke
længere er sulten?

Afbryde – prøv at afbryde hinandens snak. Er det rart?

Kreativ aktivitet

Distrahere – hvad vil det sige? (forstyrre) Find på eksempler.
Forfængelig – optaget af sit udseende – bliver glad, når nogen
siger, at man ser godt ud, eller har noget pænt tøj på.
Nattens sol – kender I et andet ord for det?
Mælkevejen – snak om hvad Mælkevejen er.

Spørgsmål til bogsamtale





Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide i bogen?
Var der noget, der undrede jer?
Var der noget, der minder jer om andre bøger?
(fx Mis med de blå øjne, Den sultne kat..)

Tegn din vej fra det sted, du bor og hen til børnehaven. Hvad
skal du forbi? Brug pile.
Tegn forskellige natdyr
Sluk lyset/mørklæg og prøv at orientere jer med en
lommelygte

Sætninger til eftersigen
”Jeg skal ud at gå en måneskinstur”
”Jeg har ikke fået noget at spise i snart hundrede år”
”Badr, det er ulækkert!”
”Det er faktisk min livret”
”Og lad min nu få fred!”

