
Her er nogle spørgsmål og opgaver om de tre bøger i serien om

Sebastian og forsvindingsuret. Er du klar?

Klar Læs Svar

Opgaver i dansk
Elevark



Hvad hedder de to brødre?

Husker du, hvad du har læst?

Hvorfor er det kun Sebastian, der har et forsvindingsur?

Hvad er den mystiske besked skrevet på?

Hvorfor vil Sebastian hacke sit forsvindingsur?

Hvorfor må Christoffer ikke teleporteres sammen med Sebastian?



Hvorfor hedder bogen ”Den usynlige ø”?

Husker du, hvad du har læst?

Hvad laver ”guldsmedene”, som vagterne har?

Hvad laver fangerne i fabrikken, hvor Julie arbejder?

Hvorfor vil Sebastian have et hårstrå fra kvinden, vagterne siger er mor?

Hvorfor er Christoffer kommet til den usynlige ø?



Hvorfor har de to brødre brug for

Christoffers FlyBoard?

Husker du, hvad du har læst?

Hvem af de to drenge tager over hegnet?

Hvordan kommer Christoffer ind i fabrikken på den anden

side af hegnet?

Hvem får Sebastian og Christoffer hjælp af, da de gemmer sig på

fabrikken?

Hvad får Sebastian af politichefen til sidst i historien?



Hvor gammel tror du, Sebastian er? Og hvad med 

Christoffer?

hvordan ser der ud?

Hvordan tror du, det ser ud på Sebastians værelse?

Hvem er Sebastians bedste ven?

Hvad ser Sebastian, når han kigger ud ad sit vindue?

Hvad tror du, Sebastian tænker om sin bror? Har du en bror eller

søster? Kan du genkende nogle af de tanker, Sebastian har? 

Tal med en makker eller hele klassen om det.



Hvad ser Sebastian, da han lander på øen?

hvordan ser der ud?

Hvordan ser Julie ud?

Hvad har Julie i lommen? Hvorfor er det vigtig for historien?

Hvordan ser det ud i den lille landsby af skure?

Hvad tid på dagen er det, da de flygte fra guldsmeden i de trange

gyder?



Hvorfor blev Sebastian vred på broren, da

Christoffer ville tage over hegnet?

hvordan ser der ud?

Hvordan ser det ud i fabrikken på den anden side af hegnet?

Hvorfor synes Sebastian, at Julie og Christoffer taler til hinanden

på en underlige måde?

Hvorfor er far vred på drengene?

Hvad synes du om Sebastian?



Lær om verdensmålene

Hvad tror du sker, hvis vi alle bliver ved med at købe elektronik og

smide det på lossepladsen, når vi ikke vil have det længere? 

Tal om det med en makker eller i en gruppe.

Se på videoen af drengen Esteban fra Bolivia. Han

byggede en robot af elektronikdele, han fandt på en

losseplads. Kan man kalde noget for affald, hvis det

kan bruges til at bygge noget andet? 

Tal om det med en makker eller i en gruppe.



Lær om verdensmålene

Se på denne hjemmeside. Hvilke materialer indeholder

en mobiltelefon? Hvor kommer de fra? Find tre

eksempler. 

Se på videoen. Hvad sker der med elektronikken på

lossepladsen i Ghana? Er det en god måde at komme af

med elektronikaffald på? Hvordan kan man ellers gøre

det? Hvorfor sker det ikke i Danmark? Tal i grupper

eller med klassen om børnene på lossepladsen, og

hvordan det er for dem at bo der.

Kan du finde andre verdensmål i historien, som fortæller eller viser

noget om, hvordan vi kan tage vare på planeten?



Vælg en af opgaverne og skriv om: 

a) Find på en historie, om da Sebastian var lille og ikke måtte gå

udenfor, men gjorde det alligevel. Hvad lavede han? Var der nogen, der

så ham? Fandt far ud af det?

b) Skriv om en pige eller en dreng, som bygger robotter. Hvorfor gør

personen det? Hvad kan robotterne? Er det en historie, som sker i

fremtiden eller i dag eller i gamle dage?

c) Find på en historie, om da Julie skriver den hemmelige besked.

d) Skriv om en robot, der havner på et losseplads og forsøger at flygte.

Lykkes det? 

e) Skriv om en pige eller en dreng som bliver jaget af farlige droner.

f) Skriv om en pige eller dreng, som bygger en genbrugsmaskine.

Måske er det en robot, ligesom dem Sebastian bygger? Hvad kan den?

g) Skriv om Sebastians første skoledag, når han har fået ID-armbåndet

h) Find på en historie om en pige eller dreng, som bor på lossepladsen i

Ghana.

16. Skriv en boganmeldelse, enten af én bog eller af hele serien.

skriv selv


