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Bogquiz
- vi øver os i at svare på spørgsmål
1. Hvorfor smider bedstefaren en ananas i hovedet
på sin søn?
2. Hvor kender faren Kunta Kinte fra?
3. Hvad er det Kunta Kinte vil?
4. Hvad hedder Kunta Kintes datter?
5. Hvad er Abdellad god til?
6. Hvad er Abdi Krim god til?
7. Hvilke tre ting har Hassan med til Umfutu?
8. Hvorfor tror du, at Umfutu vælger Hassan?
9. Historien er lavet ”på ryggen af” et meget kendt
eventyr af HC Andersen. Kender du det?

Titel: Klods-Hassan
Forfatter: Manu Sareen
Illustrator: Rasmus Bregnhøi

Gode ord & vendinger:
Begynd altid med at spørge børnene om nogen af dem kender
ordet og kan fortælle, hvad det betyder

Pungrotte (prut)
Den sygeste noia…
Psykopat
Gnu
Bling-bling
give den mega gas
Smutvej
Knipse billeder
Linse (kamera)

Spørgsmål til bogsamtale
Adam Chambers 4 grundspørgsmål (Aidan Chambers: Tell me, 1993)

1. var der noget du godt kunne lide i bogen?
2. var der noget du ikke kunne lide i bogen?
3. var der noget der undrede dig?
4. var der mønstre, du lagde mærke til? Var der noget, du
kom til at tænke på som minder om andre bøger og film?

Samtale om illustrationer
1. Kig på opslaget, hvor Hassan vælter frugtkasserne –
hvilke frugter kan de se på billedlet?

2. De to brødre er klædt forskelligt på, hvem er
hvem? Hvad kalder man den skjorte, Abdella har
på?
3. Abdellad og Abdi Krim ankommer på knallerter,
hvordan kommer Hassan til Grillen?
4. Kig på sidste opslag. Hvad er Kunta Kintes
tænder lavet af?
Kreativ aktivitet:

Napper

1. Prøv at spille en moderne udgave af eventyret
som teater.

Takeaway

Sætninger til eftersigen:
1. ”Og den, der får Umfutu, får også Kunta Kinte Grill og
Kunta Kinte Klip!”
2. ”Det står her i Afrika-Nyt!”
3. ”Babu-babu, jeg har fundet en due”
4. ”Smut, pomfrit”

