Dansk
Elevmål:
•
•
•

Jeg lærer familien Bang at kende
Jeg lærer om de 6 fyrværkeri råd.
Jeg lærer at fortælle mine om idéer til andre

Opgaver:
A.
Aske har fået nogle rigtig seje beskyttelsesbriller. Hvordan ser dine sejeste briller ud. Tegn dem.
Din bedste ven er desværre blind, men han vil så gerne se dine briller. Forklar hvordan de ser ud. Du kan
også skrive det ned. Det vigtigste er, at du kan beskrive dine briller, så præcist som muligt.
B.
Gnist er en lidt underlig hund med høreværn. Tænk, hvis han også skulle gå med klap for øjet. Hvordan tror,
I det ville se ud. Tegn det og digt en historie om, hvorfor han nu pludselig også har en klap for øjet. Hvordan
skete det?
C.
FYRVÆRKERIMESTER er et langt ord. Lav en konkurrence på klasse om, hvem der kan danne flest nye ord ud
ud fra ordet/bogstaverne. Husk at aftale, hvor langt tid, I har og om I må se efter hinanden.
D.
Aske vil gerne være fyrværkerimester ligesom sin far.
a. Hvad laver en fyrværkerimester mon. Søge viden om det på nettet og fortæl hinanden om på klasse
eller i parallelklassen om, hvad I har fundet ud af. Kan man uddanne sig til fyrværkerimester og
kender I nogen, der er det? Søge viden om uddannelsen på www.ug.dk .
b. Tegn en fyrværkerimester – hvordan ser han mon ud? Måske er det en dame?
E.
Se godt på billedet nr. 1 (køb aldrig ulovligt fyrværkeri).
Sæt ring rundt om alle de ord, du kan finde. Måske skal ordene tælles, men det får du at vide.
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F.
Se godt på tegningen nr. 2 (Hold ikke fyrværkeri i hånden) og tæl hvor mange, der har en raket i hånden.
Tegn en flot raket eller et flot fyrværkeri – måske et du selv har set. Fortæl dine klassekammerater om,
hvad du synes et flot fyrværkeri er. Hvilke farver skal der fx være?
G.
Gnist er sulten og spiser alle de vokaler, du kan finde på tegningen nr. 5 (Gå aldrig tilbage til en fuser). Hvor
mange godbidder får han?
H.
a. Se godt på tegningen nr. 6 (Brug en pose til fyrværkeriet). Er vi i byen eller på landet? Find ex på
hvor vi befinder os. Er der ting, på tegningen, som både findes inde i byen og ude på landet? Tror
du at man fejrer nytårsaften på samme måde i byen og på landet? Hvis der er en forskel, hvad er
det så?
b. Tegn er pose til dit fyrværkeri. Hvad skal der være på den og hvorfor? Fortæl din sidekammerat om
dine valg. Hvorfor tror du, det er vigtigt at bruge en pose til sit fyrværkeri?
I.
Du har fået læst en historie op om familien Bang. Nu skal du interviewe dine klassekammerater om historie,
og se om de kan huske den.
Spørgsmål: Hvem er Aske? Hvad laver Spræng-far? Hvor mange penge køber fru Jensen for hvert år? Hvem
arbejder på sygehuset? Hvorfor skælder gamle Andersen altid ud? Hvor gammel er Futte? Hvorfor har Gnist
høreværn? Find selv på flere spørgsmål.

Evaluering:
•
•

Tegn en tegning, der viser hvad man må med fyrværkeri, og hvad man ikke må. Tegningen kan
hænges op eller evt. indsættes i en port folio mappe.
Skriv eller fortæl din egen historie om familien Bang. Læs eller fortæl den til dine kammerater på
klassen eller andre, som skal lære familien Bang at kende. Det kunne også være dine forældre eller
bedsteforældre.
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