Vejledning
Nissernes hemmelige verden
Dette materiale er lavet af Mia lyhne til bogen:
Nissernes hemmelige verden - den grønne hue
Af Ry Kristensen
Julekalenderbog i 24 kapitler. For børn fra 6 år og op.
Kan læses selv fra ca. 10 år.
Materialet er lavet så du selv kan blande det så det passer til din klasse. Om i
læser bogen højt eller eleverne læser selv.
“Mens vi læser” bogen kan bruges til de ældre børn som læser
bogen selv.
Print hæftet og lad børnene udfylde opgaverne efter hvert
kapitel.
Hæftet indeholde forskellige opgaver. Skrive opgaver til at sætte
fantasien igang, forståelses opgaver og resumé opgaver.
Eleverne skal øve sig i at finde information i den læste tekst, så
de skal tilbage i tekster, finde svaret og skrive have teksten siger.
Personkarakteristik foldebog
Du kan arbejde med indre og ydre personkarakteristik.
Der er lavet 2 foldebøger
1) siden klippes over på midten
2) forsiden klippes over på midten og limes på bagsiden i
hver side. Nu kan eleverne åbne lågerne og skrive .
Personkarakteristik plakater i A3
Til de mindste klasser kan i bruge disse plakater til
at beskrive hovedpersonerne. Hæng plakaterne
op i klassen og skriv på dem løbende når i læser
bogen højt.
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Personkarakteristik opgaver A4
Du kan også printe personkarakteristik opgaver til Sne,
Felix, Tugge og Rotto. Lad eleverne tegne personen i midten
og skrive indre og ydre karaktertræk. Du kan printe dem
som et lille hæfte eller vælge nogen ud.

Boganmeldelser
Når i har læst bogen kan i vælge mellem 3
forskellige boganmeldelser.
Tegn en ny forside, Sms samtale eller en
klassisk boganmeldelse

Idéer til aktiviteter
På næste side finder du idéer til aktiviteter man kan lave mens man læser bogen.
Igen kan du selv vælge hvilke aktiviteter der passer til din klasses alder og niveau.
Du kan selv vælge hvor stort eller småt arbejdet med bogen skal være.
Måske er det en bog du læser op af hver dag i december for hyggens skyld. Så kan
du for eksempel vælge en lille leg eller A3 person plakaten.
Hvis dine børn læser bogen selv og du gerne vil have de skal arbejde lidt mere med
bogen kan du printe “mens vi læser” hæftet.
December kan hurtigt blive en travl måned, derfor er materialet til denne bog lagt
op til, at du selv kan vælge til og fra i det omfang der passer ind i din klasse.
Jeg håber i får nogle hyggelige læsestunder sammen.
Mvh Mia Lyhne
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Idéer til aktiviteter
Nissernes hemmelige verden
Den varme stol
Lad en elev komme op i den “varme stol”. Eleven skal nu lade som om han/hun er
en af figurerne fra bogen. Lad de andre børn spørge figurer om forskellige
ting. Snak med børnene om åbne og lukkede spørgsmål.
Dette kunne for eksempel være en god opgave efter kapitel 16 hvor Felix og Sne
bliver uvenner. Vælg 2 børn der skal spille Sne og Felix, prøv at spørge ind til
konflikten. Hvorfor blev de uvenner? Hvad føler Sne og Felix

Hurtigt billede
Kald på skift små grupper af elever op ( 4-6 elever af gangen).
Giv eleverne en scene fra bogen. Sørg for at de andre elever ikke hører hvilken
scene det er. Nu skal gruppen, uden at tale sammen, stille sig op og mime den
scene. Det er et billede man skal lave, så hver elev skal stille sig i deres position og
så fryse. Eleverne kigger på de andre og stiller sig så selv ind i scenen. Når alle
elever står klar, siger du frys. Nu må de andre elever prøve at se om de kan
gætte hvilken scene der er. Lad dem fortælle hvad de mener de kan se. Når
eleverne har haft mulighed for at gætte kan du afsløre scenen og lade en ny
gruppe komme op.

-

Scener kunne fx være
Når felix ser rummet med de mange døre
Felix får en vasker af Esben
Kampen mod Gnomerne
Når felix befrier Sne
Når Felix møder rådet
Felix og Sne sniger sig ind til mødet
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Læseteater
Vælg et kapitel ud og lad eleverne øve sig på at lave en hurtig lille forestilling
ud fra handlingen. Del eleverne i små grupper, giv dem et kapitel ( du kan evt
give hver gruppe forskellige kapitler). Gruppen skal nu læse kapitlet igennem
sammen og planlægge et lille teater over handlingen. De kan skrive små
replikker eller vælge en der genfortæller handlingen mens de andre viser
den.
Brug gerne 2 lektioner, så der er tid til at øve og vise det for klassen.

Gnomernes hule Fangeleg ( Firfangerlegen)
Materialer:
Du kan give hver fanger et bånd eller en vest på. Men kan sagtens leges
uden. Evt. Kridt til at fordele banen.
Legen går ud på:
Banen deles i 4 felter. I hvert hjørne markeres en Gnom hule. Der vælges 4
gnomer, 1 til hvert hjørne, resten af børnene er nisser.
Gnomerne skal fange nisserne, men de må kun bevæge sig inden for deres
eget område. Når de har fanget en nisse fører de nissen hen i deres hule.
Når alle nisserne er fanget, tælles fangerne op. Den Gnom med flest nisser
har vundet.

Hemmelige nissebreve
Lad børnene skrive små hemmelige breve til hinanden.
Lad alle børn skrive et brev eller en sætning med en hvid oliefarve.
Del brevene ud mellem børnene.
Lad nu børnene male ovenpå med akvarel farver. Så vil den hemmelige skrift
komme frem.
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