Bogquiz
- vi øver os i at svare på spørgsmål

Høje- Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder til børn 2. klasse

Hvor mange fletninger havde Samson?
Hvad er Samsons hemmelighed?
Gælder der andre regler for Gud end for almindelige
mennesker? Hvorfor?
Hvordan træner Samson til at blive stærkere?
Hvorfor er en død løve en sød løve?
Hvorfor gifter Samson sig med en filisterkvinde?
Hvad sker der da Samsons kone fortæller
brudesvendene svaret på gåden?
Hvad betyder det her i historien, at det er skruen uden
ende? (hævn avler hævn)
Hvorfor kan Dalila sige alt muligt til Samson uden at han
bliver sur på hende?
Hvad gør Dalila da hun finder ud af Samsons
hemmelighed?
Hvad gør Filistrene ved Samson, da Dalila har klippet
hans hår af?
Synes I at Samson er klog/en helt?
Hvad synes Samsons mor?

Titel: Kraftkarlen og den dejlige dame
Forfatter: Peter Mouritzen
Illustrator: Lasse B. Weinreich

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

Israelitterne – Hvad kalder man dem i dag? Hvor
kommer udtrykket fra? (Bibelen)
Filistre – kender du nogle ord, der rimer på filister?
(bister, medister, klister…) (bonusinfo: filistrene var
jødernes nabo og fjende, men det bruges også i overført
betydning om en selvgod og intolerant person, en som
er uvidende om kunst og kultur, en spidsborger)
Herredømme – Hvad kan man have herredømme over?

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 mønstre, du lagde mærke til? Var der noget,
du kom til at tænke på, som minder om andre bøger
og film?

Samtale om illustrationer:
Hvordan synes I at billederne passer til historien?

Hårmanke – hvem har ellers manker?

Kreativ aktivitet:

Bister – hvordan ser man ud når man er bister?

Lav et storyboard over bogens handling

Underfulde – et ord med flere betydninger (Gud laver
underlige ting, men han laver også undere)

Sætninger til eftersigen:

Klammeri – find synonymer

”Han bankede dem til blodbudding og filisterfrikadeller”

Brudesvende – hvad bruger man dem til?

”Mit hår slår gnister når jeg ser en filister”

Kadaver – hvad er det?

”Du har for mange muskler og for lidt forstand”

Luskefise – kender du nogle synonymer?
(lumsk, snedig, udspekuleret, forræderisk)

