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Opgaver

Før du læser
Skriv titlen på bogen, forfatter, serie og forlag.

Serie

Forfatter     

Titel                                                                 

Forlag

Fortæl, hvad du kan se på forsiden.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Ufoer
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Læs, hvad der står på bagsiden.  
Hvad kan du læse om i bogen? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 
Hvor mange kapitler er der i bogen? 
(Læs mere og Stikord er ikke et kapitel).

_________________________________________________________________________________________________

Hvad kan du læse om på side 8?

_________________________________________________________________________________________________
  

Og hvad kan du læse om på side 12? 

_________________________________________________________________________________________________

På hvilken side kan du finde stikord? 

_________________________________________________________________________________________________

På hvilke sider kan man læse om Kendte fotos? 

_________________________________________________________________________________________________
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Mens du læser
Du læser en fakta-bog om et emne, der ikke er helt præcise fakta om. 
Men det er et interessant fænomen.  

Drengen har læst side 4, 5, 6 og 7. Hvad tænker han, mens han læser? 
Og Hvad fortæller han om ufoer, da han er færdig med at læse? 

 

Hvad fortæller piloten Kenneth Arnold om det, han så på himlen i 1947?

Et fænomen er en interessant begivenhed eller ting.
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Hvad tror du? Er billederne sande eller falske? Hvorfor? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

En korncirkel er også et fænomen. Men hvad er det for noget? Læs side 12 og 13. 
Hvordan forklares det i bogen? Hvad tror du?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Himmelrummet er kæmpe stort. Faktisk ved vi ikke, hvor stort det er. Skriv mindst tre 
spørgsmål, som ville være interessante at få svar på om fænomener i himmelrummet.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Efter du har læst

Læs mere og Stikord.
Hvad er titlerne på de to bøger, hvor du kan læse mere om ufoer?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 
Sæt             om de rigtige stikord.

Du kan nu vælge mellem tre opgaver:
 
1.
Forstil dig, du er journalist. Du skal skrive i avisen om, hvad piloten Kenneth Arnold har set, 
da han fløj. Artiklen må højst fylde 150 ord. 

Du kan starte sådan: 

Piloten Kenneth Arnold var ude at flyve en tur i sit fly. Pludselig … 

Giv artiklen en overskrift. Du kan evt. bruge billedet fra side 9 i bogen.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 raket gåde

billedeballon   korn-cirkel  uægte

ufo
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2.
Skriv eller tegn en fantasihistorie om en ufo. Måske har du set en ufo? 
Måske kommer der en ufo til Jorden med nogle mærkelige rumvæsner? 
Historien må højst fylde 200 ord. Hvis du fortæller historien med tegninger, skal der mindst 
være fem tegninger, så det bliver en lille tegneserie. 
Giv historien en overskrift. Historien skal have en begyndelse, en midte og en slutning. 

Måske har du hørt om en fortællefisk? 
I starten og slutningen er der ikke så mange ord som i midten. 
• I starten hører vi om personer, tid og sted.  
• I midten hører vi om, hvad der sker i historien. 
• I slutningen hører vi om, hvordan historien ender.  

 
                                   
3.
Tegn din egen rumfigur, og lad den fortælle, hvor den kommer fra, og hvad den tænker om 
at komme på besøg på Jorden. Hvad er det mest interessante? Hvad er det mest mærkelige? 
Hvad er det mest overraskende?

         start               midte                  slutning              
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