
 

- kortene fra to historier blandes og skal derefter 
lægges i korrekt rækkefølge. 
- Læreren beder klassen om at fremføre de 
forskellige episoder. 
 
 

ANVENDELSE - Skriftlige aktiviteter 
- børnene nedskriver historien. 
- børnene skriver om deres egne erfaringer på 
grundlag af en af episoderne. 
- børnene skriver dialoger (og eventuelle meninger) 
til én eller flere af figurerne. 
- hvert barn skriver nogle få sætninger, som 
beskriver et kort. Bagefter sættes sætningerne 
sammen til en hel historie. 
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Globi 
BILLEDHISTORIEKORT 

til indskoling, fremmedsprogs- og 
specialundervisning 

 
Til observationer, genfortælling, logisk tænkning, 
udvidelse af ordforråd, træning af mundtlige og 

skriftlige færdigheder mv. 
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MATERIALEBESKRIVELSE 
12 billedhistorier á 5-6 kort. Serienumre på bagsiden af 
kortene. 
 
INDHOLD 
Billedhistorier om fantasifiguren Globis ideer, tricks og 
eventyr. 
 

1. Efterårsoverraskelse 
2. Den lille fejltagelse 
3. Det smarte straffespark 
4 Flødeskumspiskerens drilleri 
5 Globi som hjælpsom skøjteløber 
6 Krævende redningsoperation 
7 Klare to jobs ad gangen 
8 Episode i Zoologisk museum 
9 Støj må radiomodtagelsen 
10 Storhedsvanvid 
11 En hest til Globi 
12 Den automatiske vidunderharmonika 

 

 

 
ANVENDELSE  
Mundtlige aktiviteter 
- børnene forklarer og diskuterer kortene 
individuelt. 
- kortene i en serie præsenteres i den rigtige 
rækkefølge, børnene fortæller historien kort efter 
kort. 
- et barn fortæller en episode for resten af klassen, 
så de forstår den uden at se billederne. 
- de søger efter anvendelige overskrifter til 
historierne 
- børnene beskriver egne erfaringer i lignende 
situationer. 
- børnene modtager kort der kun viser begyndelsen 
af en episode. Hvorledes kunne historien slutte. 
- kortene til en historie bliver vist, men med ét (eller 
flere) kort med bagsiden op. Hvad kan være vist på 
dette billede (eller disse kort)? 
- hvorledes kunne historien udvikle sig efter det 
sidste kort? 
                                             Fortsættes på side 4 

 

   
 
 


