Bogquiz

Høje - Taastrup Kommunes Biblioteker
Bogfolder til børn 5-6 år

-vi øver os i at svare på spørgsmål

1. Hvad er det bedste Ine ved?
2. Hvor mange år tror du Hasse er – og Ine?
3. Hvilken farve er Hasses yndlingsfarve?
4. Hvilket dyr er Hasses yndlingsdyr?
5. Hvilken årstid er det?
6. Hvor ligger øksen?
7. Hvor er deres far og mor?
8. Hvad er det for en stor fugl, der har vingeslag som en
flyvemaskine?
9. Hvad tror du, de skal bruge træet til?
10. Hvordan kommer de hjem med træet?
11. Hvordan kommer Hasse hjem?

Titel: Giv den gas, Ine
Forfatter: Tore Renberg
Illustrator: Øyvind Torseter

Gode ord og vendinger:

Samtale om illustrationer:

Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender ordet
og kan fortælle, hvad det betyder

1. Kig på illustrationerne – Hvordan tror du de er lavet?
2. Kan du få øje på haren? Hvad farve har den?
3. Kig på billedet med ørnen. Hvorfor mon Ine vil have, at
Hasse skal sige nej nu?
4. Prøv at kigge på opslaget med alle dyrene. Er der dyr på
billedet, som ikke lever i Danmark?
5. Hvad er traktoren lavet af? – hvordan tror du man har
lavet lys på traktoren?
6. Ines yndlingsdyr er en ugle. Er den også med i bogen?
Find sider med uglen.

Giv den gas – hvad betyder det? Kender du andre udtryk, der
betyder det samme?
Let til bens antonym: tunge som bly – vis hvordan man ser
ud, når man er ”let til bens” eller benene er ”tunge som bly”
Sej i hjertet – hvad mon det betyder? at være sej/modig –
supersej – kød kan fx være sejt, svært at bide igennem.
En skælvende sol på en blåkold himmel – hvordan
forestiller du dig, at det er?
Det er en smuk dag, og både Ine og Hasse kan mærke
det i maven – hvordan føles det i maven? Kan man mærke
andre følelser i maven?

Kreativ aktivitet:
1. Prøv at lave et dyr (fx dit yndlingsdyr i din yndlingsfarve)
af bølgepap
2. Kig i en værktøjskasse– sæt navn og funktion på.
/ eller brug evt. ”Værktøjskassen” / forfatter: Lars
Ostenfeld

Høre at hendes stemme bliver båret ud over landskabet
– har du lagt mærke til, at stemmer lyder anderledes, når der
ligger sne? Eller når du er inde på et badeværelse?

Sætninger til eftersigen:

En ørn med vingeslag som en flyvemaskine – hvordan
skal det forstås? - slår flyvemaskinen med sine vinger eller er
ørnens vingeslag store som på en flyvemaskine?

1. ”Hans yndlingsfarve er traktor, og hans yndlingsdyr er
traktor, og det bedste han ved, er traktor”
2. ”giv den gas, Ine! Sving øksen, Ine!
3. ”træet falder med bulder og dunder og brag”
4. ”Så bliver det aften. Aldrig en god dag uden en aften”

Spørgsmål til bogsamtale
1.
2.
3.
4.

var der noget du godt kunne lide i bogen?
var der noget du ikke kunne lide i bogen?
var der noget der undrede dig?
var der noget, du kom til at tænke på, som minder om
andre bøger og film?

