
Gå i køkkenet og �nd 
forskellige ting du kan 

spise. Når du spiser noget 
med en lys farve, så bliver 

din stemme lys og lige-
ledes, når du spiser noget 
mørkt, så får du en dyb og 
mørk stemme - fortæl en 

historie, mens 
du spiser.

På bakteriejagt i huset 
Prøv om du kan �nde et 

sted, hvor bakterierne holder 
fest. På et dørhåndtag eller 
toiletbrættet måske? Hvad 
siger de til hinanden, er de 

frække? Hvilken stemme har 
de? Skriv en dialog mellem 

bakterierne.

Lyt til Edvard Griegs 
“In the Hall of the 

Mountain King”. Forestil dig 
at du er en trold og bevæg 

dig til musikken rundt i hele 
huset. Vis musikkens udvik-

ling med din krop. 

Hop i et par sko i jeres 
entré. Hvordan kommer du 

til at gå, når du har  disse sko 
på? Hvordan føles det? 

Hvordan står du? Hvordan 
danser du? Forestil dig at du 

er én bestemt karakter og 
byd dine forældre på en 

kop ka�e i rolle. 

Forestil dig at har en 
diskussion med én, 
men må kun bruge 

ordet PØLSE! 
Hvordan kan du vise 

dine følelser med 
krop og stemme?

Find et par underbukser, 
plastikposer og tape til at kon-
struere et Superhelte kostume. 

Hvilke type superhelt eller 
heltinde er du? Porre Mand eller 
Svupper woman? Find selv på en   

  type. Hvilke superkræfter har   
        du? og kan du høre et råb 

om hjælp?

Vælg en tilfældig 
bog og slå op på side 5. 

Læs de første fem ord højt. 
Brug præcis disse fem ord som 
begyndelsen på dit nye teater-

stykke. Kan du skrive resten 
af scenen færdig? Hvad 

skal titlen være?

Find en skriveblok og 
en blyant. Tag godt med 

tøj på, �nd et varmt tæppe 
og sæt dig udenfor. Prøv at lukke 

øjnene og lyt godt efter 
fuglene. Hvad tror du, de siger til 

hinanden? Hvad er de igang med? 
Planlægger de noget stort?

 Skriv fuglenes dialog.

Forestil dig at du er 
Goyle. Hvad tænker du på, når du 

sidder der på tagryggen hele 
dagen? Hvad kigger du efter? 
Er du på vej et sted hen? Skriv 

Goyles tanker ned til 
en monolog.

Gå ud i køkkenet. 
Forestil dig du er en mesterkok 

og du vil lave et vidunderligt 
snackmåltid for restaurantens 
�ne gæster. Kig i alle skabe og 

sku�er og sammensæt dit 
snack-mesterværk. Servér 

retten for dine forældre med en 
ægte mesterkok-præsentation 

af retten. 

Goyles
Hjemmeskole


