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Handling: Heiki bor alene med sine forældre 
langt fra sine venner. En dag hører han et dunk 
uden for vinduet og ser noget ligge på jorden. 
Han går ud for at se, hvad det er, og det vi-
ser sig at være en månedreng. Heiki hjælper 
drengen, og de leger sammen, men måne-
drengen savner sin familie.  

Tema: savn, ensomhed, venskab  

Samtale og aktiviteter:
KIGGELÆSE med de alleryngste 

Kig på billederne sammen med dit barn. Hvem af 
personerne på forsiden er månedrengen, og hvem 
er Heiki? Blad gennem bogen. Hvordan er de ens, og 
hvordan er de forskellige? Kig ud: Hvordan ser månen 
ud i dag? Kan du tegne månen?  

LILLE 

1. Kig på omslaget. Hvordan tror du, at Heiki og må-
nedrengen har det? Hvorfor tror du det?  

2. Heiki leger meget alene. Kan du se, hvad han leger 
med, når han er alene? Tror du, at Heiki savner at 
have venner?  

3. Hvad ville du vise månedrengen, hvis han landede 
hjemme hos dig? Tegn en tegning af det, du vil vise 
ham.  

4. Hvordan tror du, at det er at bo i det blå hus?  

MELLEM

1. Hvordan forestiller du dig, at et måneskib ser ud? 
Tegn dit eget måneskib.  

2. På et af billederne i bogen er der en flaskepost. 
Skriv et flaskepostbrev til månedrengen Ankor.  

3. Hvornår tror du, at Heiki føler sig ensom? Føler du 
dig nogle gange ensom? Hvad kan man gøre for at 
føle sig mindre ensom? Diskuter to og to.  

4. Hvordan tror du, at månedrengens familie ser ud? 
Tegn et portræt af dem, og skriv lidt om de forskelli-
ge familiemedlemmer.  

STOR 

1. Hvad syntes du om bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier?  

2. Kig på de to tekstløse opslag i bogen. Hvilken følel-
se formidler billederne?  

3. Månedrengen savner sine forældre, og Heiki savner 
at have venner. Savner du nogen?  

4. Lav en tegneserie om Heiki, som rejser op til må-
nedrengen. Hvordan tror du, det ser ud hjemme hos 
månedrengen, og hvordan vil det være for Heiki at 
være på månen? Find ud af, hvad et menneske skal 
bruge for at kunne være på månen.  

5. Hvad kan Heiki og månedrengen lære af hinanden? 
Eller hvad ville du og en månedreng kunne lære af 
hinanden? Diskuter to og to.  



S P R O G D E L E N

”Ensomhed”

Ensamhet Einmanaleiki Yksinäisyys

Ensomhed Einsemi Oktonasvuohta

Einsemd

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk  finska nordsamisk 
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