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Gode ord
Begynd altid med at spørge eleverne,
om nogen af dem kender ordet og kan
fortælle, hvad det betyder.

1. Stål

7. Fjæsene

Konkretisér ordet.

Konkretisér ordet, og ﬁnd et
synonym. Er det et pænt eller
et mindre pænt ord?

2. Tredje sal
Det er optimalt at ﬁnde en etageejendom og gå op på tredje
sal. Lad også eleverne fortælle,
hvilken sal de bor på.

8. Fætter
Er en fætter en dreng eller
en pige? Hvordan er familieforholdet? Tegn et stamtræ.
Hvad kalder man pigerne?

3. Samsøkartofler
Find Samsø på et kort, og fortæl
om samsøkartoﬂerne.

9. Værsartig
Analysér ordet, og slå det
op på nettet.

4. Artikel
Find en avisartikel, vis den,
og læs den højt.

10. Krummer
Krummer har to betydninger.
Konkretisér den ene betydning,
og gæt på den anden betydning.

5. Gravhunde
Kig i en bog med forskellige
hunderacer, og snak om dem.

6. Gloede
Tal om synonymerne: se, kigge
og glo. Tal om nuanceforskellen.

Teksten indeholder mange udfordringer i form af slang
og sproglig ironi – for øvrigt helt på linje med sproget i
Gummi-Tarzan. Der skal derfor arbejdes grundigt med
alle de sproglige ﬁnesser, og dem er der mange af fx i
opslaget med skumgummibutikken:

·
·
·
·
·

Den skrigende herre
Råbte alle kontrollørerne
Hylede den ene Fætter Fedthas
Galede den våde og rødmossede herre
Hviskede et ægtepar til hinanden

Spørgsmål til bogsamtale
1. Var der noget, du godt kunne lide i bogen?
2. Var der noget, du ikke kunne lide ved bogen?
3. Var der noget, der undrede dig?
4. Var der mønstre, du lagde mærke til?
Var der noget, du kom til at tænke på,
som minder om andre bøger og ﬁlm?

Baseret på Aidan Chambers’ Tell Me, 1993

Samtale om illustrationer
Lad nogle af eleverne vælge en yndlingsillustration, som de skal fortælle om.

Kreative
aktiviteter

Sætninger
til at gentage

Lav en reklame – med både
illustration og tekst.
Reklamen kan laves
individuelt eller i
grupper.

I kan fx prøve at sige
sætningerne i kor, rappe,
hoppe eller klappe dem.
1. Men der kommer nok en lille
regning.
2. Ost der bare smager himmelsk.
3. Han var faktisk en superhelt.

Bogquiz
Vi øver os i at svare på spørgsmål.
Husk fokus på sproglige elementer.

1.

2.

3.

Bank er et homonym, dvs. et
ord, der kan betyde mere end
én ting. Hvilke to ting kan
bank betyde?
Hvad betyder ”at være
stukket af”?
Ordet kongeslot er sammensat
af to ord. Hvilke?

8.

Hvad kalder man med ét
ord kiwi, pærer, æbler og
vindruer?

9.

Nævn to andre frugter.

10. Æbler og pærer er frugt. Hvad
er kartofler, gulerødder og
porrer?
11. Hvad er et lagen?

4.

Svends nattøj er lyseblåt.
Nævn tre andre farver, der
begynder med lyse-...

5.

Hvad er antonymet til lyseblå?

6.

Hvad er antonymet til forhjul?

7.

Nævn tre forskellige
hunderacer.

12. Læg dig på alle fire ligesom
Holger.
13. Hvad kan du med ét ord kalde
Japan og Tyskland?

Alle rettigheder forbeholdes, og gengivelse må kun ske med Mary Fondens samtykke, jf. ophavsretsloven.

