Opgaver til
Gummi Tarzan
Forsiden
1. Hvad er bogens titel?
2. Hvad hedder forfatteren?
3. Hvad ser du på forside•billedet?

1. Kapitel
1. Hvad hedder drengen i bogen?
2. Hvad bliver han kaldt?
3. Hvordan ser han ud?
4. Hvad gjorde de store drenge ved ham?
5. Hvad sagde de store drenge om hans muskler?
6. Hvad sagde Ivans mor og far, når han kom hjem med våde bukser?
7. Hvad er en vat•nisse?
Skriv eller fortæl
Har du selv nogen sinde fået bukse•vand eller blevet drillet af de store?
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2. Kapitel
1. Hvad handler dette kapitel om?

2. Skriv eller fortæl
Hvem kan hjælpe Ivan til at få det bedre, og hvad skal de gøre?

3. Kapitel
1. Hvad hed Hr. Olsens bog?

2. Var Ivan enig med sin far i, at Tarzan var et rigtigt mand•folk?

3. Hvad skulle Ivan nu lære?

4. Hvordan gik det?
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4. Kapitel
1. Hvorfor var Ivan ked at blive kaldt Gummi Tarzan?

2. Hvad ville Ivan lære?

3. Hvorfor ville han lære det?

4. Hvor langt kunne Hr. Olsens suk høres?

5. Kapitel
Hvad er rigtigt?

1. Ivan så på de store
drenge, når de øvede

Sæt X
sig på at
cykle
langspyt
fodbold
havnen

2. Ivan gik ned til

skolen
åen

.

Sæt X
hvad han
skulle sige til
sin mor og
far
5. Ivan vidste ikke rigtig
hvad han
skulle ønske
hvad heksen
hed
at blive lige
så stærk
som Tarzan
blive super
6. Ivan ville ønske sig
til fodbold
at alle hans
ønsker gik i
opfyldelse

gammel kone
3. Da Ivan sad og øvede gammel
sig i at fløjte, kom der en krage

kæmpeønske
7. Ivans ønske er et

gammel hund

4. Heksen sagde

Ivan var en
vatnisse
hun kunne
trylle
Ivan måtte få
et ønske
opfyldt

superønske
hekseønske
havregrød

8. Ivan skulle spise en
stor ske fuld

gul is

- før han kunne få sit
ønske opfyldt

gul grumset
suppe
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6. Kapitel
Er det rigtigt?

Sæt X
JA

NEJ

1. Det første, han ønskede sig, var en bil
2. To store drenge, som havde givet Ivan bukse-vand, kom forbi
3. Ivan sendte en fin rund spytklat over på lygte-pælen
4. Da drengene gik igen, var de flove
5. ”Jeg vil godt låne den tyndeste bog, I har”, sagde Ivan til
biblioteks-damen
6. Der var kun 9 sider i bogen.
7. Ivan læste den kæmpe-tykke bog højt for læreren og alle børn i
klassen.
8. Ivan fik buksevand af de store drenge.
9. Ivan ville gerne vise de store drenge sine muskler
10. Ivans muskler var kun små fugle-klatter.
11. Der blev larm i skole-gården, da de så Ivans muskler.
12. Ivan gav 17 af de værste bøller bukse-vand og låste resten af de
store drenge inde på skolens lokummer.

7. Kapitel
Skriv eller fortæl om
1. Hvad sker der, da Ivan kommer hjem?

2. Hvorfor gør han alle de ting ved sin far?

4

8. Kapitel
Hvad er rigtigt –

sæt X

sæt X

læse
1. Imens Hr. Olsen lå i
sin seng, ville Ivan

2. Ivan Olsen ville
…den store dreng

lege

indhenter Ivan
4. Den store dreng
med knallerten

overhaler Ivan

cykle

fortsætter lige
ind i
supermarkedet

bide

i en høstak

køre om kap
med

5. Den store dreng
landede

i en dyb
kælder
hoppede de i
vandet

lege med
en fåreost
3. Ivan kalder den store
et lam
dreng

i en dyb-fryser

6. Da fiskene så Ivan

en torsk

løb de væk
råbte de after
ham

9. Kapitel
1. Hvad lavede de berømte fodboldhold på banen?

2. Hvem stod vid siden af Ivan?

10. Kapitel
1. Hvad synes du om bogens slutning?

2. Ender historien godt eller dårligt?

3. Hvad synes du om bogen?
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Facit
3. Kapitel

4. Kapitel

1. Hvad hed Hr. Olsens bog?

1. Hvorfor var Ivan ked at blive kaldt GT?

Tarzan i Urskoven

For han var jo ikke af gummi

2. Var Ivan enig med sin far i, at Tarzan var
et rigtigt mand•folk? Nej
3. Hvad skulle Ivan nu lære?

3. Hvorfor ville han lære det?

4. Hvordan gik det?

4. Hvor langt kunne Hr. Olsens suk høres?

At klatre i træer

Ivan faldt ned og fik næseblod

2. Hvad ville Ivan lære?

Spille fodbold og cykle

Så han kunne blive superdygtig til noget
Helt over på den anden side af gaden

5. kapitel
1. Ivan så på de store
drenge, når de øvede

2. Ivan gik ned til

3. Da Ivan sad og
øvede sig i at fløjte,
kom der en

4. Heksen sagde

6. kapitel
JA NEJ
1.
X
2.
X
3.
X
4.
X
5.
X
6.
X
7.
X
8.
X
9.
X
10.
X
11.
X
12.
X

sig på at cykle

X

langspyt

5. Ivan vidste ikke
rigtig

hvad han skulle sige til sin
mor og far

X

hvad han skulle ønske

fodbold

hvad heksen hed

havnen

at blive lige så stærk som
Tarzan

6. Ivan ville ønske
sig

skolen
åen

X

gammel kone

X
7. Ivans ønske er et

gammel krage

blive super til fodbold
at alle hans ønsker gik i
opfyldelse

X

kæmpeønske

X

superønske

gammel hund

hekseønske

Ivan var en vatnisse

havregrød

hun kunne trylle
Ivan måtte få et ønske
opfyldt

X

8. Ivan skulle spise
en stor ske fuld -

gul is

X

gul grumset suppe

8. kapitel
læse
1. Imens Hr. Olsen
lå i sin seng, ville
Ivan

indhenter Ivan

lege
cykle

X

4. Den store
dreng med
knallerten

bide
2. Ivan Olsen ville
…den store dreng

køre om
kap med

3. Ivan kalder den
store dreng

et lam

en torsk

fortsætter lige
ind i
supermarkedet

X

i en høstak

X

5. Den store
dreng landede

lege med
en fåreost

overhaler Ivan

X
6. Da fiskene
så Ivan

i en dyb-fryser

X

i en dyb
kælder
hoppede de i
vandet

X

løb de væk
råbte de after
ham

9. Kapitel

1. Hvad lavede de berømte fodboldhold på banen? De løb rundt og sloges om bolden
2. Hvem stod vid siden af Ivan? En gammel mand
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