Klog på

Opgaver

ORDSPROG

Man kan ikke få i både pose og sæk

Før du læser bogen
Se på bogens forside.
Hvem har skrevet bogen?
_________________________________________________________________________________________________
Hvem har lavet tegninger til bogen?
_________________________________________________________________________________________________
Hvad hedder serien?
_________________________________________________________________________________________________

Hvad tror du, der sker på billedet? Sæt X ved det rigtige.
Det er en pige, som bliver drillet.
Alle hepper på en pige, der synger og danser.
En pige sidder på gulvet og tænker, at hun også gerne vil synge og danse.

Se på bogens bagside.
Hvad drømmer Tinka om?
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Mens du læser
Læs side 4-5.
Hvad får du at vide? Sæt X.
												 Ja

Nej

Mange ordsprog kommer fra TV-Avisen.
Man skal huske at have en pose med, når man køber ind.
Et ordsprog er et godt råd.
Ordsproget handler om at være tilfreds med det, man har.

Læs side 6-11.
Hvad passer sammen? Tegn pil.
Vælger Tinka

Far

Høj
”Har jord i hovedet“
Træner

Eiffeltårnet
Muren

Læs side 12-17.
Hvem er det?

Hvad er det?

Hvad er hun god til?

Hvorfor går Tinka forrest?
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Læs side 18-27.
Hvad betyder MGP?

M ________________________

G ________________________

P ________________________

Hvad drømmer Tinka om?

Hvad mener far, når han siger ”Bob, bob!“
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Hvad siger Helle om Tinkas rap og dans?
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Læs side 28-29.
Hvad gør Tinka? Farv de rigtige.
Tinka stopper til
fodbold.

Tinka hepper på
Alice.
Tinka er glad for, at hun
er god til fodbold.
Tinka bliver sur
på Alice.

Tinka glæder sig
til næste dag.

Når du har læst bogen
Læs side 30-31.
Nu har du læst historien ”Man kan ikke få i både pose og sæk“.
Hvem ville ”have i både pose og sæk“?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Hvad lærte Tinka?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Hvad ville du helst være god til? Farv ét svar.
Dans

Fodbold

Sang

Computerspil
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