
 

 
Gonge Danmark · Holmagervej 4 · 8543 Hornslet · www.gongeshop.dk 

 

 
 

 
Varenr. 722016 
Sir James 
 
Der er altid noget at smile af, når Sir James dukker op. Denne kloge fyr, med sin sort- og hvidstribede trøje og med sin sjove hund, er en af de mest 
tiltalende figurer i tegneseriernes verden. Han har erobret en plads i sine læseres hjerter med sit glade temperament, sin forstand og med sine 
”practical jokes”. Han fornærmer aldrig nogen, er aldrig ondskabsfuld eller voldsom. Der er aldrig noget forkert i hans verden. 
Der er fire billeder til hver af Sir James’s tidløse eventyr. Billederne har ingen tekst; de kan betragtes og nydes, anvendes til at fortælle eller forklare 
historier. Sir James giver appetit på livet og positiv tænkning: værdier som bliver stadig mere vigtige i vor tid. 
 
Formål:  
Præcise observationer, genkende og rekonstruere historier, logisk tænkning, udvidelse af ordforråd, træning af mundtlige og skriftlige færdigheder. 
 
Indholdsbeskrivelse: 
Der er 40 farverige billedhistorier. Hver historie har fire enkelte kort, hvilket i alt giver 160 billedkort, 9,5 x 9,5 cm. Kortene som fortæller samme 
historie, har samme nummer på bagsiden. Historierne varierer i sværhedsgrad, men historiens ide er altid helt tydelig. 
 
Hvorledes anvendes historierne: 
Sir James billedhistorier er lavet til børn i alle aldre. De er særlig anvendelige i støtteundervisning. De kan også anvendes i fremmedsprogundervisning. 
Børn vil kunne arbejde individuelt, i par eller i grupper. Disse billedhistorier fremkalder spontane svar, som betyder at sproglektioner, hvor Sir James 
anvendes, bliver både opgaveorienteret og elevorienteret. 
 
Historierne: 
1. En gnieragtig nabo 
2. Vanens magt 
3. Camping forbudt 
4. Følg mor 
5. En god fangst 
6. Jeg vil også give dig noget. 
7. En opfindsom tigger 
8. En våd start 
9. Plads til alle 
10. Foråret er her. 

11. En bid af et hjerte. 
12. Kaktusplanten vandt 
13. En brat opvågning 
14. Sjov ved springvandet. 
15. En souvenir 
16. En lækker bid 
17. En lang samtale 
18. Pas på! Isen er glat! 
19. Vi skal samme vej 
20. En ”stor” ordre 

21. En rigtig sportsmand 
22. Godt Nytår! 
23. En foto-safari 
24. En drilagtig hinketur 
25. Vær rar mod din næste 
26. Boomerangen 
27. Alle bliver tilfredse 
28. Godnat 
29. Hvis yndlingsstol? 
30. En sejlers Yo-Yo 

31. Det er let at bygge rede 
32. En upålidelig avisbærer 
33. Held og uheld med kort 
34. Det er sjovt at bage 
35. Urostifteren 
36. Kaninfoder 
37. Samarbejde 
38. Et lykkeligt gensyn 
39. Et uventet knald 
40. Utaknemlighed 

 
Forslag: 

 Børnene forklarer og diskuterer hvert kort individuelt. 
 Kortene i en serie præsenteres i rigtig rækkefølge. Børnene fortæller historien, kort efter kort. 
 Et barn forklarer en episode for resten af klassen, så de forstår den uden at se billederne. 
 De søger efter anvendelige overskrifter til historierne. 
 Børnene beskriver deres egne erfaringer i lignende situationer. 
 Børnene modtager kort der kun viser begyndelsen af en episode. Hvorledes kunne historien slutte? 
 Kortene til en historie placeres i korrekt rækkefølge, men med et kort anbragt med bagsiden op. Hvorledes kunne billedet se ud på dette 

kort? 
 Hvem kan lave fortsættelser til historierne? 
 Kortene fra to historier blandes og skal derefter lægges i korrekt rækkefølge. 
 Børnene fremfører de forskellige episoder. 

 
Skriftligt arbejde: 

 Historien genfortælles skriftligt. 
 Børnene skriver om en lignende oplevelse, som de har haft. 
 En dialog skrives til de pågældende billeder. 
 Børnene leger, at de er Sir James og nedskriver hvad han måske kunne tænke. 
 Hvert barn i gruppen skriver nogle få sætninger om et kort. Bagefter sættes sætningerne sammen til en hel historie. 

 


