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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e r  t i l

       Før du læser bogen

O p g a v e  1

Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Kig på billedet på forsiden af bogen.

Hvem tror du, de to personer på billedet er?
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LÆSEVÆRKSTEDET

Mens du  
læser bogen

O p g a v e  1

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Den hjemløse
	 ■	 Gyda Sofie Darum-Lindgren
	 ■	 Te om torsdagen
	 ■	 En forkælet tøs og en travl mand

Svar på spørgsmålene:

1. Hvorfor giver Gyda ikke penge til den hjemløse?

2. Hvem var Gyda før hun blev gift?

3.  Hvorfor kommer barnebarnet Mille på besøg hos Gyda?

4. Hvorfor er Gyda utilfreds med Milles opførsel?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  2

Instruktion: Læs kapitlerne:  
	 ■	 Perle i parken
	 ■	 Fredag eftermiddag
	 ■	 Gydas idé
	 ■	 Gydas havemand

Svar på spørgsmålene:

1. Hvem møder Perle i parken?

2. Hvorfor ringer Gydas datter Ulla?

3. Hvad aftaler Gyda med den unge hjemløse mand?

4. Vil Gert være Gydas havemand?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  4

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Ventetid
	 ■	 Som en drøm?
	 ■	 Alle har brug for en chance!
	 ■	 Hun er vist ved at blive senil

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad fortæller Gert om sig selv?

2. Hvordan sammenligner Gyda sin søn Bent med Gert?

3. Hvad synes fru Hansen om, at den hjemløse er Gydas havemand?

4. Hvordan reagerer Bent og Laura på, at Gyda siger sin mening?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  5

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 En ny situation
	 ■	 Samtale med Ulla
	 ■	 Indbrud
	 ■	 Endnu en svag mand!

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad sker der i garagen?

2. Hvad havde Bent og Laura skændtes om?

3. Hvad er blevet stjålet fra Gydas hus?

4. Hvad mener Laura om Bent? Mener Gyda det samme?

 

.
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  6

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Man kan ikke stole på andre end sig selv
	 ■	 Mille siger undskyld
	 ■	 Det banker på bagdøren

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad er Gyda mest ked af?

2. Hvorfor skal Bent bo hos Gyda?

3. Hvorfor giver Mille Gyda 500 kr?

4. Får fru Hansens søn et arbejde?

5. Hvem har lavet indbrud i Gydas hus?

6. Vil Gyda melde Gert til politiet?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  1

Hvad kan du huske fra teksten?

Instruktion: Sæt R ved rigtigt eller F ved forkert svar.

 

1. Gyda er datter af rige forældre.

2. Gydas mand er død.

3. Gydas mand var en flot fyr. 

4. Gyda har en kat.

5. Gyda har svært ved det praktiske arbejde med sit hus.

6. Gert kommer fra en rig familie.

7. Mille er meget sparsommelig og bruger kun få penge.

8. Bent og Laura er lykkeligt gift.

9. Gert er god til at slå græs.

10. Mille betaler penge tilbage til Gyda.

11. Mille var ikke glad for at være i Paris.

12. Gyda fyrer Gert.

Efter du har  
læst bogen
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  2

1. Hvad synes du om bogen?

2. Synes du, Gyda tager den rigtige beslutning, da hun ansætter Gert som havemand?

3. Hvad mener du om hjemløse? Er de stakler/dovne eller? 

4. Hvad tænkte du, da du læste, at Gyda havde haft indbrud?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  3

Instruktion: Skriv en ny slutning på bogen. Du kan f.eks. fortælle:

Hvordan det senere går for Gert (bliver han hos Gyda…..)

Hvordan går det fru Hansens søn? (Beholder han arbejdet denne gang..) (se side 28-29)

O p g a v e  4

Instruktion: Del følgende ord i rodmorfemer og bøjningsmorfemer:

Hvad betyder bøjningsendelse?

Rodmorfem Bøjningsmorfem

1. sætninger sætning er

2. garager

3. dage

4. parker

5. maskiner

6. burgere

7. rejser

8. huse

9. problemer



Gyda gartner Special-pædagogisk forlag

10

LÆSEVÆRKSTEDET

Evaluering

Hvordan var bogen at læse?

Sæt X

Let  J OK  K Svær  L

Hvad synes du om bogen?

Sæt X

God  J OK  K Dårlig  L

Opgaver til Gydas gartner er udarbejdet af Bente Wiberg
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