Bogquiz
-vi øver os i at svare på spørgsmål

1. Er Willy Torstens bedste ven?
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2. Hvad betyder det, at Willy er hans værste ven?
3. Hvorfor er Torstens mor ”fed”?
4. Hvorfor får folk babyer? Hvad siger Willy? Hvad siger
Torstens mor og far?
5. Torsten laver en liste med ting, han kan. Hvad er det for
nogen ting?
6. Hvad siger Torstens mor og far til hans oprydning?
7. Kan man godt være rigtig sur på nogen man elsker?
Måske ligefrem kaste et glas vand i hovedet på en?
8. Torstens mor og far siger noget, så man bare ved, de ikke
hører efter. Gør jeres forældre også det af og til?
9. Hvor flytter man hen, når man flytter hjemmefra? Hvor vil
Torsten flytte hen?
10. Hvor finder Torsten Hr. Brix?
11. Mener farmor, at der er kærlighed nok til alle ens børn?
12. Hvor er Willys far?
13. Hvorfor mon Willy siger, at når der kommer en ny baby,
holder forældrene op med at elske en?
14. Er Torsten glad da historien slutter?
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Gode ord og vendinger:
Begynd altid med at spørge eleverne, om nogen af dem kender
ordet/vendingen og kan fortælle, hvad det betyder

Åh – på sådan en særlig måde. Et åh der betød
noget. Hvad er det for en slags åh? Kender I det? (snak
om at sige noget der ved betoningen kan ændre
indholdet – eks. Grimme dreng – sagt på en sjov måde.)
Muggen – mad kan være muggen og mennesker kan
være mugne. Snak om forskellen eller måske ligheden.
Slambert- hvad er en slambert? Hvad kunne man også
have sagt?
”Spasser” – Augusta kalder Torsten en spasser. Hvad
er en spasser? Hvad kommer ordet af?
Nuttet – hvad betyder det? Man kan være nuttet og
Torsten prøver at tale nuttet. Hvordan lyder det?
Hold kaje – tie stille. Kender i det udtryk?
Grumset – hvad er grumset? Kaffegrums, grumset vand
– hvad mon moren mener med grumset farve?

Spørgsmål til bogsamtale
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 forsiden og snak om alle de forskellige måder
at elske på der er illustreret der.
2. Se på billedet fra supermarkedet. Har I lagt mærke
til parret i baggrunden? Hvad sker der her?
3. Se på billedet af Torsten og Willy på fortovskanten.
Er det et glad billede? Hvorfor ikke?
4. Det sidste billede i bogen. Hvad synes I om det?
Kreativ aktivitet:
•
•
•
•

Hvor meget kan I tælle til?
Øv jer I at binde snørebånd.
Udendørs langspyt.
Tegn en person eller noget andet I elsker.

Sætninger til eftersigen:
”Man kan snuse dem”
”Jeg bliver sgu sur nu”
”Op med dig, grimme dreng, op og ind i vores seng”

