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Far á kanningarferð …
Áðrenn vit lesa

Kanna, hvørjar upplýsingar tú fært burtur úr fyrstu opnunum, áðrenn sjálv søgan byrjar.

Perman og heitið á bókini
 - Gevur perman lesaranum greiða fatan av, hvat ið myndabókin snýr seg um?
 - Hvat fær perman lesaran at vænta av søguni?
 - Fer Gudmundur so langt út, at hann ikki grynnir? Ella skal hann út at ferðast?

Innbløðini
 - Samsvarar fyrsta opnan, bláur himmal við hvítum skýggjum, við tað, sum tú væntaði av permuni 

og heitinum?

Tittulblaðið
 - Hvørjar upplýsingar fáa vit, tá ið vit hyggja at smámyndini?
 - Hví man tað vera pappír við reglum á hesi myndini?

Baksíðan
 - Hvat seta vit í samband við tað at súlta?
 - Er mótsetningur ímillum yvirskriftina summar og tað at súlta?
 - Boðar baksíðan frá einum góðum enda?
 - Hví/hví ikki?

Bókmentaarbeiði
Meðan vit lesa

Tá ið tú lesur tekstin aðru ferð, skalt tú vera detektivur. 
Vel eina av ommunum at elta.
 - Skriva niður, hvat tú fært at vita um ommurnar, bæði í mynd og teksti.
 - Skriva niður, hvat ommurnar fortelja Gudmundi.
 - Skriva niður, hvørja fatan tú fært av ommunum.

Mótpunkt í Summarið hjá Gudmundi
Tá ið vit hava lisið

Her eru tríggjar opnur, har tekstur og mynd seta spurnartekn við hvørt annað, og har vit síggja 
mótsetningar í teksti og mynd.

Setið tykkum spurningar um tekst og myndir.
Hvat undrar tykkum?
Roynið at svara í felag í flokkinum.
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Ommurnar á grasvøllinum 

Hvat kann tað hava at týða, at ommurnar 
eru vorðnar smáar plantur á grasvøllinum?

Hví eru tær settar har saman við einum 
krokkspæli?

Hví hava tær gullsmiðaveingir?

Hvat sigur teksturin okkum?

Hvar síggja vit samsvar ímillum tekst og 
mynd, og hvar síggja vit mótpunkt?

Ruth omma á akfjøl 

Hví er Ruth omma bangin, tá ið hon sær so 
glað út?

Hvat samband er ímillum ljósareyðu skýggini 
og tey trý tornini og flogfarið aftast í myndini?

Hvat fáa vit at vita, tá ið vit hyggja at myndini?

Hvat fáa vit at vita í tekstinum?

Ger annaðhvørt eina nýggja mynd ella ein 
nýggjan tekst, so samsvar er ímillum tekst og 
mynd.
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Reyði bussurin, nr. 32 til Hønefoss 

Hví er ein pingvin í bussinum?

Hvat ger Elvis Presley í bussinum?

Lýs symfoniorkestrið.

Hví er pápin bara í undirtroyggju?

Hví er andlitið á mammuni so stórt, og 
hví hyggur hon burtur frá bussinum?

Máliskur í Summarið hjá Gudmundi
Gudmundur sigur í tekstinum:
”Vaksin tosa so løgið.”

Hann vísir tá til hesar reglur:
Hevur tú summarfuglar í búkinum?
Tú hevur sanniliga grønar fingrar!
Nú fært tú rósur á kinnarnar eisini.

Arbeiðið í felag við at fáa greiðu á hesum 
setningum.

Hvat merkja setningarnir?
Í hvørjum samanhangi verða teir brúktir?
Hví brúka vit máliskur sum hesar?
Hvussu ávirka tær, hvussu vit skilja tað, sum verður sagt?

Skrivið smáar søgur, har tit brúka nakrar av omanfyrinevndu setningum.
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Hvussu Gudmundur mennist
Hvat hava samrøðurnar við tær tríggjar ommurnar, 
pápan og mammuna lært Gudmund?

Myndabókin endar við setninginum:  
”Og Gudmundur stúrir.”

Hvat halda tit um henda setning?

Seinasta opnan í myndabókini er av Gudmundi, sum 
stendur og hyggur út ígjøgnum vindeygað.

Lýsið Gudmund.
Hvussu er hansara kropsmál?
Hvat hugsar hann um?

Skrivið niður allar tankarnar, sum tit halda fara ígjøgnum høvdið á Gudmundi. Prentið myndina 
út í stórari stødd og teknið eina stóra tankabløðru, har tit kunnu skriva tykkara orð í (fylgiskjal 1). 
Hetta kann verða gjørt í smáum bólkum á einum teldli.

Millumtekstasamband
Ein av myndunum í Summarið hjá Gudmundi hevur millumtekstaliga tilvísing til amerikanska 
myndlistamannin Edward Hopper.
Málningur hansara, High Noon, sum ímyndar einsemi, líkist nógv opnuni hjá Stian Hole, har 
Gudmundur sigur farvæl við ommurnar.

Um myndir kundu tosað …
Samanber High Noon við 17. opnu.
Hvussu líkjast myndirnar?
Finnið dømi um ymiskt í myndini hjá Stian Hole, sum ímyndar einsemi.

Legg High Noon í Book Creator.
Ímyndið tykkum, at tað er mamma Gudmund, sum stendur einsamøll við húsini.
Skrivið ella takið upp tankar og kenslur, sum mamman hevur, tá ið Gudmundur er farin oman til 
bátin við ommunum.

Eftirmeting
Eftir fyrsta skúladag
Brúka Sketch Club til eftirmetingarbeiðið.
Tak eina mynd av Gudmundi við teldlinum og brúka hana sum undirstøði fyri einari nýggjari 
mynd av Gudmundi, har tú ímyndar tær, hvussu hann sær út eftir fyrsta skúladag.
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Innara persónslýsing
Lýs tankar, kenslur, dreymar og verumáta hjá Gudmundi.

Uttara persónslýsing
Lýs útsjónd, aldur, familju og umhvørvi hjá Gudmundi.

Fylgiskjal 1
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Fylgiskjal 2
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