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Håkon Øvreås

Áðrenn lisið verður

Brúni

Hvør hevur skrivað søguna, og hvør hevur teknað myndirnar?

Hvat fert tú at hugsa um, tá tú sært permuna ?

Hygg at myndunum í bókini. Hvat fáa myndirnar teg at hugsa um?

Les á baksíðuni. Har standa trý ávís evni, sum bókin er um. Hvørji eru hesi trý?

Hvat er ein superhetja?

Skriva trupul, týðandi og løgin orð. 

Spyr um tað, sum tú undrast á ella ivast í.

Skrivað síðutalið, um tú sært eina løgna ella stuttliga tekning.

Hvør næmingur hevur eitt hefti, teldil ella teldu at skriva í, meðan hann lesur.

Heldur tú, at søgan fer fram í Føroyum ella aðrastaðni?

Myndir: Øyvind Torseter
Jákup Sørensen týddi úr norskum
Bókadeild Føroya Lærarafelags 2015

Uppgáva til næmingin
Brúni - uppgávur
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Meðan tú lesur
· Skriva nummarið á partinum niður, so hvørt sum tú lesur.

· Skriva 2-4 høvuðsorð til hvønn part, ið tú lesur.

· Hvussu eita høvuðspersónarnir í søguni?

· Hvat veitst tú um hesi fólkini?

· Finn okkurt um Rúna, sum tú heldur vera løgið.

· Okkurt sum Rúni ofta sigur …

· Hví verður Rúni til Brúna? Nær verður Rúni til Brúna?

· Hvat hugsar tú um abban?

· Er okkurt, sum tú heldur vera løgið?

· Hvør er Ray-X, og hvat er serligt við honum?

· Hví málar Brúni súkkluna hjá Ruben?

· Pápi Rúna er illur við dreingirnar og sigur, at teir lúgva. Hví? (48)

· Gravarhjálparin sær út, sum hann grætur og flennur ísenn. Tekna andlitið á honum.

· Hvat kunnu tey gera við giraffoyra?

· Hvat var tað sum gjørdi, at Atli fann uppá Svartla?

· Hví lýgur Ása, tá hon sigur, at teir eru ikki har? (65)

· Rúni verður einaferð illa við. Hví? (72)

· Hvat tosa Brúni og abbin um? (87 -91)

· Presturin sá brúna blettin á hondini. Hvat hugsar Rúni tá?

· Hvussu klárar Rúni at lumpa tey vaksnu?

· Tá Rúni sá politiið í stovuni, bleiv hann bangin. Hví?

Tekna giraffoyrað og skriva, hvat tú hevði teskað í oyrað.
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Tá ið tú hevur lisið
· Vel tær eina mynd at fortelja um. Greið frá, hví tú valdi hesa myndina

· Hvat veitst tú um vinalagið ímillum Rúna, Atla og Ásu? 

· Hava Brúni, Svartli og Blása eitt líka gott vinalag?

· Finn eitt dømi um hevnd, eitt dømi um dirvi og eitt dømi um vinalag í bókini.

· Fekst tú nakað at vita um vinalag, dirvi og hevnd, sum tú ikki visti áðrenn?

· Kann henda søgan fortelja okkum nakað um deyðan?

· Hvat væntar tú fer at henda við bilinum hjá abbanum?

· Hygg at síðstu myndini í bókini og fortel, hvussu tú heldur, søgan fer at enda.

· Hygg at myndunum og svara:

Hvussu halda tit, at børnini eru? 

Keða tey seg? 
Hava tey tað stuttligt? 

Hvat vísa myndirnar?
Kundi tú hugsað tær at verið eitt av teirra vinfólkum?

Tekna smáttuna soleiðis, sum tú heldur, at hon fer at síggja út, tá tey eru liðug at smíða hana.
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Tvey evni í Brúni verða eisini viðgjørd í hesum bókum: 

Uppgáva til næmingin Brúni - uppgávur

· Hvørji heldur tú, hesi evni eru? Um tú ikki veitst, so kanst tú gita. Tað kann vera abbar, vinalag, hevnd, dirvi ella     

  okkurt annað. 

· Kennir tú onkra aðra søgu um vinalag? Hvussu eitur hon / tær?

· Kennir tú onkra aðra søgu um abbar? Hvørja?

· Fortel um okkurt, sum tær dámar í bókini Brúni.

· Fortel um okkurt, sum tær ikki dámar so væl í Brúni.

· Fortel um okkurt, sum tú heldur vera løgið í bókini.

· Vel eitt stutt brot úr bókini, sum tú vilt lesa upp fyri flokkinum. Kanska kanst tú lesa tað saman við einum 

  floksfelaga.


