Bogquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål

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

1. Kwela Jamela kommer fra Afrika.
Hvor kommer du fra?
2. Kan du huske hvad Kwela Jamela leger med på
gulvet?
3. Hvad køber Mor og Kwela Jamela hos Fru Zibi?
4. Hvordan bærer Kwela Jamela majsposen hjem til
huset?
5. Det afrikanske ord aikona betyder nej, kan du
huske flere afrikanske ord?
(se ordlisten bag i bogen)
6. Hvor løber hønen Julie hen?
7. Hvad bruger Mor til at fange hønen med?
8. Hvad består julemiddagen af. Hvad spiser de?
Hvad spiser du til jul?
9. Hvad har hele familien på hovedet til
julefesten?
10. Hvordan holder de jul og hvorfor fejrer man
jul om sommeren i Afrika?

Titel: Kwela Jamela og Julie
Forfatter: Niki Daly
Illustrator: Niki Daly

Gode ord og vendinger:
Spørgsmål til bogsamtale
Begynd altid med at spørge eleverne, om nogen af dem kender
ordet/vendingen og kan fortælle, hvad det betyder.

1. Krybbespil – hvornår spiller man krybbespil og hvad
er det man fejrer?
2. Krybbe – hvad kan en krybbe bruges til (foder,
rede, vugge)
3. Gødning – hvad bruger man gødning til?
4. Kaglede – hvordan lyder det – kan du kagle?
5. Dyyyt tudede en minibus – tude i et horn - hvem
kan også tude (græde) og hvornår gør man det?
6. Flaksede – kender du andre ord, der betyder det
samme?
7. Lige så tænderne løb i vand – hvad betyder det?
At være lækkersulten - at have lyst til mad
– se næste
8. Slikkede sig om munden – prøv at slikke dig om
munden.
9. Pilede af sted – har det noget med en pil at gøre?
10.Revnefærdige – kan maven virkelig revne, når man
er mæt?

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?

Samtale om illustrationer:
1. Se på billederne i bogen. Hvordan kan man se at
Kwela Jamela bor i et varmt land?
2. Kan du finde ting, der viser at det er jul? (julestjerne,
julekort, juletræsfigur)
Kreativ aktivitet:
1. Prøv at tegne en høne
2. Brug et atlas eller en globus og find ud af hvor Afrika
ligger i forhold til Danmark.
Snak f. eks om lande nord og syd for Ækvator.
Sætninger til eftersigen:
1. Vi skal nok få en dejlig julemiddag
2. Hvad er der i gryden, Jamela
3. Man spiser ikke sine venner
4. Nåda, det ser sandelig ud til at Julie også får sig en
rigtig dejlig jul

