Afleveringsopgave:

Sammensæt figur og univers

Skriv en historie, der grundigt fortæller om din figur og dit univers - men også
sammenhængen mellem dem. Der skal være mange detaljer.

Tænk gerne over:
➔ Hvordan er figuren uden på? (det man kan se)
➔ Hvordan er figuren indeni? (tanker, følelser)
➔ Hvad er figuren god / dårlig til? (egenskaber)
➔ Hvad kan man lave i universet?
➔ Hvilke fordele har universet?
➔ Hvilke ulemper / farer har universet?

Gør sådan her:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Læs eksemplet på næste side.
Lav stikord / idéer til din historie (på papir eller i docs).
Skriv din historie.
Få en voksen til at læse historien igennem og kom med respons (+/-).
Ret evt. historien til.
Del din historie med Christine.

Et eksempel på sammensætning af figur og univers
Charmander er junglens mest nuttede og mest sjældneste dyr. Han bruger det
meste af dagen på at hoppe rundt i trætoppene, hvor han er god til at gemme sig.
Man er ret heldig, hvis man får et glimt af den lille orange fyr med flammende hale og
glade øjne.
Man kunne tro, at Charmander er et farligt dyr på grund af den flammende hale. Men
der tager man fejl. Den flammende hale bruges kun i absolutte nødstilfælde. Charmander kan forsvare sig selv ved at kaste med ildkugler mod sin angriber. Han
kunne aldrig finde på at skyde på noget uden at være truet på livet.
Han er rar og venner med de fleste dyr. Hans allerbedste ven er orangutangen Ole,
og de to hænger ud på 20. etage i skovens højeste gummitræ. Her taler de om løst
og fast, men på det seneste har de talt meget om én bestemt ting: Den uhyggelige
forsvinden af mange dyr nede ved floden. Ole og Charmander har hørt fra tukanen
Thomas, at det er en stor anakonda, der er på spil.
Anakondaen bekymrer Charmander. For udover at spise frugt fra træerne har han
nemlig også brug for fisk. Og dem fanger han jo i floden. På grund af sin flammende
hale kan Charmander ikke gå i vandet (så går flammen nemlig ud). Derfor er han
nødt til at hoppe på de flydende grene eller stå på flodbredden, når han skal fange
fisk. Når han står lige der, er han et nemt bytte for en lurende anakonda, der i et
splitsekund kan hugge til. Men der er ikke noget at gøre ved det...Charmander kan
på ingen måde leve uden fisk i sin føde. Han får tukanen Thomas til at hjælpe ham
med at spejde efter mørke skygger i vandet, mens han fanger fisk. Bare det ikke går
galt en dag!

