Opgaver: Mikkel Hansen
Opgaver:
Mikkel Hansen

Hvad står der?
1. Hvad kan du finde i bogen? Sæt X
Tekst
☐ Titel
☐ Overskrifter
☐ Billedtekster
☐ Faktabokse
☐ Punktopstillinger

Illustrationer		Omslag m.m.
☐ Fotos
☐ Indholdsfortegnelse
☐ Tegninger
☐ Stikord
☐ Skemaer
☐ Sidetal
☐ Landkort
☐ Udgivelsesår
☐ Diagrammer
☐ Forfatter

2. I faktaboksen på side 5 er der indsat en kode. Hvad kaldes sådan en kode?
_______________________________________________________________________________
Hvordan virker koden? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Kan du scanne koden og se målet på YouTube? ___________________________________

4. Mikkel Hansen er god til at skyde på mål. Nævn mindst to ting,
som er særligt ved Mikkels skud.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. I faktaboksen på side 9 står, at Mikkel lavede finter. Hvad er det?
_______________________________________________________________________________
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6. I hvilken by boede Mikkel, da han var barn? ____________________________________
Hvem voksede han op sammen med?___________________________________________
7. Kig på tegningen af håndboldbanen side 15. Hvilken plads spiller Mikkel?
_______________________________________________________________________________

8. Hvornår blev Mikkel første gang solgt til udlandet? _______________________________
Hvilken klub købte ham? ______________________________________________________

9. Mikkel har vundet mange titler. Hvilken titel tror du, at han er mest stolt af?
_______________________________________________________________________________
Hvorfor tror du det? __________________________________________________________

Nu skal du bare høre!
Du har læst bogen om Mikkel Hansen. Måske har du fået ny viden om Mikkel og om
håndbold. Nu skal du fortælle nogle af dine kammerater om Mikkel. Du skal kunne fortælle
i mindst tre minutter om noget af det, du har læst i bogen. Hvis du ved noget om Mikkel
eller om håndbold, som ikke står i bogen, må du også gerne fortælle det.
Du skal forberede to spørgsmål, som dine kammerater skal svare på, når de har hørt dit
oplæg. På den måde kan du finde ud af, om de har forstået det, du har fortalt. Du skal
skrive de to spørgsmål på de tomme linjer nederst på denne side.
Forbered dit oplæg
Du skal vælge tre ting, som du synes, det er vigtigt at fortælle videre. Du må gerne vise
billeder fra bogen eller fra nettet, mens du fortæller. Måske kan du også finde noget om
Mikkel Hansen på Youtube, som er er værd at vise. Men husk at tjekke, om der kan vises
film i klassen.
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Hvad er det første, du vil fortælle om?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvad vil du så fortælle om? Vil du vise billeder eller filmklip?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hvordan vil du afslutte dit oplæg?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dine spørgsmål til kammeraterne
Det ene spørgsmål skal være lukket. Det er et spørgsmål, som man kan svare rigtigt eller
forkert på. Det kan fx være: Hvor mange kilo vejer Mikkel?
Spørgsmål 1:
_______________________________________________________________________________
Det andet spørgsmål skal være et, hvor man kan svare forskellige ting.
Det kaldes et åbent spørgsmål.
Du skal spørge om dine kammeraters mening om noget fra dit oplæg.
Det kan fx være et spørgsmål, der starter med: Synes du, at … ? , Hvorfor tror du …?
Spørgsmål 2:
_______________________________________________________________________________

Skriv en ny fagbog
Du har læst bogen om Mikkel Hansen, og nu ved du måske mere om Mikkel og om
håndbold, end du gjorde før, du læste bogen.
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Nu skal du skrive en ny fagbog. Den kan handle om Mikkel Hansen, om håndbold eller om
noget andet, som du tænkte over, mens du læste bogen. Din bog skal være på 8 sider. Du
bestemmer selv størrelsen på siderne. Din bog skal være:
1. spændende at læse
2. pæn at se på
3. skrevet, så man nemt kan læse den.
I boksen længere nede på siden kan du lave stikord, inden du starter med at skrive bogen.
Så kan du se, hvad der kan være plads til. I venstre side (indhold) kan du skrive stikord til
det, du vil skrive. I højre side (Illustrationer, faktabokse m.m.) kan du skrive ideer til, hvad
du vil sætte ind på siderne. Husk at sætte overskrift på siderne.
Noget af indholdet er bestemt på forhånd. Sådan er fagbøger bygget op.
Side

Indhold

Side 1

Bogens forside.
Du skal vælge en god titel og et godt
foto, så man får lyst til at læse bogen.
Husk også at skrive dig selv på som
forfatter.

Side 2

Indholdsfortegnelse, så dine læsere kan
se, hvad der er i bogen.

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Stikord. Du skal lave en liste over nogle
af de ord, som er vigtige for din bog. Sæt
ordene på listen i alfabetisk orden.

Side 8

Bogens bagside.
Her skal du skrive en kort tekst, der giver
din læser lyst til at læse bogen. Der må
også gerne være et foto.

Illustrationer, faktabokse m.m.
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Husk at læse din bog grundigt igennem, når du synes, du har skrevet den færdig. Du skal
især holde øje med, om du har husket at skrive alle ordene, og om de er stavet rigtigt.
Måske kan du få nogen til at hjælpe dig med det?

