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OpgaverOpgaver

  Navn

Før du læser 
Hvor mange sværd har bogen? Farv.    

Se på forside og bagside.
Hvilke væsner kan du se? Sæt X over det forkerte.
 

Hvorfor tror du, manden på forsiden sender en hvid due afsted? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

SKYM – Den sultne slange 

En stor   
slange

En hvid 
due

En kæmpe
ørn

En lilla 
drage
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Mens du læser

Læs side 4-9.
Skriv svar i handlings-trappen.
Begynd nederst.

Læs side 10-15.
Sæt tre navne sammen af klodserne.

 

______________________, ______________________ og ______________________

Hvad sker?

Hvad er problemet?

Hvor foregår historien?

Hvilke personer møder du?

Hvordan vil man løse problemet?
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Læs side 16-19.

Læs side 20-27.
Sæt X.

Passer det, at … Sandt Falsk

… Grima er en fæl trold?

… Grima bor i en lille hytte i en ækel, mørk gade?

… Grima vil hjælpe, hvis hun får noget for det?

… Grima ved, hvordan man kan dræbe Skym?

… kun det spidse sværd kan dræbe Skym?

… Mogo er en stor giftig edderkop?

… Mogo bor øverst i det store tårn?

Hvad er det? Hvorfor står der ”KLASK“?
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Læs side 28-33.
Hvad passer sammen? Tegn pil.
 

 

 

 

Læs side 34-35.
Skriv de ord, der mangler:

Alle er med til ________________, og alle hilser på ________________.

Der bliver ________________! for Milo og Toro.

Ingen ved, hvad der er sket med den ________________  ________________.

”Det er ude med mig!“

Kan lugte alt

Støder dolken i Skyms øje

Snor sin tunge om Toro

Smører sig ind i gift

Vogter over dolken
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Når du har læst bogen

Hvad tror du, der skete med slangen? Fortæl.

Hvilket af de fire dyr i historien er ikke et fantasi-dyr? Farv det rigtige.
 

Kender du andre fantasi-figurer fra bøger eller film? Skriv navne på nogle af dem.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

  Slangen  Duen  Edderkoppen  Ørnen


