TILHØRER:

FØR VI LÆSER
Kig rigtig godt på bogens forside. Vær nysgerrig. Brug god tid
på at kigge på ALLE detaljer. Snak med din gruppe om, hvad
du ser.
Skriv ALT hvad du kan få øje på i firkanten herunder.

Kig rigtig godt på drengenes ansigter. Hvad tænker du? Snak
med din gruppe om det. Skriv ned.

FØR VI LÆSER
Læs bagside-teksten grundigt. Læs hvert ord.
Vælg en i gruppen, der læser teksten højt.
Alle lytter koncentreret.
Hvilke personer hører vi om i den korte tekst?

Hvad ved vi om, hvordan personerne har det med hinanden?

Hvad tror I, der sker i bogen? Snak om det og skriv jeres gæt.

FØR VI LÆSER

Slå op på disse to sider. Snak om, hvad I ser på billederne.
TØM billederne. Få øje på alting.
Lav en liste over de ting, I får øje på.

Gæt på, hvorfor der er så mange breve og frimærker…. Hvad kan det
have med fortællingen at gøre...

IMENS VI LÆSER

Du får nu læst en ganske kort tekst højt. Teksten læses højt tre gange.
Du skal LYTTE grundigt. Du skal tænke over HVERT ord.
Du skal mærke efter, hvordan teksten gør INDTRYK på dig.
SKRIV hvad du tænker om Garmann. Hvordan har han det? Hvordan er
det, at være Garmann..
Fortæl så hinanden i gruppen, hvad I har skrevet.

IMENS VI LÆSER

Kig på billedet. Hvad fortæller billedet os om hovedpersonen?
Passer det med de ting, du tænkte, da du HØRTE teksten?
Fortæller billedet noget, som teksten ikke fortalte?
Skriv, hvad du tænker. Del med din gruppe bagefter.

OPGAVE

LÆS TIL OG MED DISSE TO SIDER. DU MÅ IKKE LÆSE VIDERE
Du skal læse ALLE ordene. Du skal læse langsomt og grundigt…

Tænk over disse spørgsmål. Skriv ned:










Hvad kunne du godt li’?
Hvilket billede gjorde mest indtryk på dig?
Hvad var det i billedet, der gjorde indtryk (gerne flere ting)?
Hvad undrede du dig over?
Hvad gjorde dig glad?
Hvad gjorde dig sur / irriteret?
Var der nogle billeder, du ikke brød dig om?
Var der noget i historien, du ikke brød dig om?
Find 5 ord, som du lagde særligt mærke til. Hvis der ikke var nogen,
må du læse teksten igen og finde 5 ord, der gør indtryk på dig.

NÅR VI HAR LÆST
GARMANN TÆNKER…
Garmann tænker mange tanker. Gå på jagt i teksten og skriv ned, hvad
Garmann tænker. Lav selv tankebobler til alle Garmanns tanker…
Del med din gruppe.

NÅR VI HAR LÆST

ROY FRA FJERDE
Hvad ved du om Roy?
Hvad tænker du om Roy?
Skriv ned og del dine tanker
med gruppen.

NÅR VI HAR LÆST

FAR SIGER…
Garmanns far siger mange ting…

Han siger:
- ”Livet er aldrig helt sikkert og trygt.”
- ”Kun den som er meget bange kan være modig.”
Tal med din gruppe om, hvad det egentlig betyder.
Hvad vil det sige, at være modig? Giv eksempler på modige handlinger fra den virkelige verden.

OPGAVE
BILLEDANALYSE
I bogen om Garmann er der mange flotte billeder, der hver især gemmer på en fortælling. Du får et billede, som du nu skal TØMME….
Skriv ALLE de ting, du ser på billedet på en liste.
Skriv ALLE farver
Beskriv stemningen
Læg mærke til, om der er noget, du undrer dig over.
Læg mærke til, om der er noget, du synes ser sjovt / spændende / trist / voldsomt ud.
Læg mærke til, om der er noget, der virker mystisk / mærkeligt.

NÅR VI HAR LÆST
FREMLÆGGELSE
Du skal fortælle resten af klassen om, hvad du har fundet på billedet. Billederne vil
blive vist på smartboardet.
FORTÆL I DENNE RÆKKEFØLGE:
Fortæl og vis ALT hvad du har fået øje på.
Fortæl og vis ALT om farverne
Fortæl og vis ALT om stemningen.
Fortæl og vis, hvad du undrer dig over - er sjovt / finurligt / mærkeligt / mystisk /
voldsomt trist - eller på anden måde har gjort indtryk på dig

HØJTLÆSNING
Hver gruppe får to sider, som de i fællesskab skal læse højt for resten af klassen.
Fordel sætningerne imellem jer, som det passer jer
bedst.
Gruppen ØVER sig på højtlæsning ved at hjælpe hinanden med at læse de svære ord.
Ved at læse teksten igennem rigtig mange gange.
Ved at støtte og opmuntre hinanden.
LÆS LANGSOMT.
LÆS TYDELIGT.
LÆS HØJT.

