Sætninger til eftersigen:
”Hvis du blinker er du bange for din mor”
”Himlen er havet og bunden er fuld af søstjerner”
”Mig og Johanne kommer fra det samme æg”
”Nu har vi også en hemmelighed”
”Amager halshug, kniv og gaffel, jorden rundt på et sekund”

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder til børn 0.-1. klasse

Bogquiz
-Vi øver os i at svare på spørgsmål

1. Hvorfor gælder det om at komme væk, før man pludselig står i
midten i skolegården? Hvad kan der ske? l

2. Har myretuen og skolegården noget til fælles?
3. Hanne og Johanne ligner hinanden uden på, men ligner de også
hinanden indeni?

4. Hvordan kan det være, at det prikker i huden på Garmann, når hans
blik møder Johannes?

5. Hvad er svaret på gåden: Hvis du siger mit navn forsvinder jeg.
Hvem er jeg?

6. Kan du huske, hvilken hemmelighed Johanne fortæller til Garmann?
7. Hvad er det for nogle hemmelige ting Hanne og Johanne ved om
hinanden?

8. Hvordan standser Garmann tiden? Og Johanne? Kan man standse
tiden i virkeligheden?

9. Hvorfor smiler Hanne på det sidste billede?

Titel: Garmanns Hemmelighed
Forfatter: Stian Hole
Illustrator: Stian Hole

Samtale om illustrationer:
Gode ord og vendinger:
Begynd altid med at spørge eleverne, om nogen af dem kender ordet og
kan fortælle, hvad det betyder.
Hånlig – hvad betyder det at være hånlig?
Festkomité – Hvornår har man brug for en festkomité?
Hindbærkrattet – Har du prøvet at gå igennem et hindbærkrat?
Hvordan føltes det?
Egetræ – kender du navnet på andre træsorter? Måske nogen af dem i
bogen?

1. Kik på billederne. Hvordan tror I de er lavet?
(Computerfremstillede collager - photoshop)
2. Se det store billede af Johanne – ser hun ’rigtig’ ud?
3. Se på billedet fra byfesten. Hvilket lands flag er det? Hvad
er det for en fest? (17. maj) Hvem bærer den blå fane?
(Elvis. Bonusinfo: han går igen i de andre Garmann bøger)
4. Hvorfor synes Garmann at tvillingerne ligner hvide
cirkusheste?

Verdenrummet - Find flere ord i teksten, der handler om astronomi
(rumskib, astronaut, NASA, Juri Gagarin, teleskop, varmeskjoldet)

5. Kik på opslaget fra skolegården. Nævn nogen af de lege,
der er i gang. Kan du se Hanne og Johanne sjippe? (Nej,
de er gemt bag træet) Kan du finde Garmann? Hvordan
tror du han har det?

Vandløberne – hvordan kan de løbe på vandet? Kender I andre ord for
dem? (skøjteløber, damtæge)

6. Hvordan er stemningen i billederne fra skoven? (hyggelig
eller uhyggelig? drømmende, eventyrlig?)

Tyngdekraften – Hvad ville der ske, hvis tyngdekraften ikke fandtes?

Krystalvase – hvad er en krystalvase lavet af? (glas)
Forvrænget – prøv at forvrænge din stemme

7. Står der nogen og lurer?
8. Hvem er hvem på billedet med køjesengen?

Spørgsmål til bogsamtale
Aidan Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)
1.
2.
3.
4.

Var der noget du godt kunne lide i bogen?
Var der noget du ikke kunne lide i bogen?
Var der noget der undrede dig?
Var der noget, du kom til at tænke på som minder om andre
bøger og film?

Kreative aktiviteter:
Sæt jer sammen to og to. Den ene skriver/tegner på den andens
ryg. Gæt hvad det er. Byt.
Lav en collage af billeder fra gamle blade
Leg ’tampen brænder’

