


Find 8 stykker papir på din vej. Det må gerne være emballage eller stumper, du fin-

der tilfældigt. Sørg for at alle 8 stykker er forskellige farver eller struktur. Riv eller 

klip dem i nogenlunde samme form og størrelse. Lim dem ind i de 8 rammer.  

  

  

  

  



På GOOGLE-billeder skriver du dit navn. Fornavn og efternavn. 

Du vil se billeder af personer, der hedder det samme som dig. 

Print seks fotos ud og sæt dem ind her på siden i rammerne. Her-

efter skriver du under hvert billede, hvad personerne hedder og 

hvilket arbejde de har. Det må du gerne selv finde på. 

   

   



TING VED GULVET I STUEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt dig på en stol i din stue. Kig dig omkring i gulv-

højde. Skriv en liste over alle de ting, du kan få øje 

på. Både ting, som er faste (paneler, gulvtæpper, stik-

kontakter) og ting, som ligger eller står på gulvet. Alt 

hvad du skriver, skal have berøring med gulvet. 



Tænd fjernsynet.  

Skriv klokkeslettet her:  

Zap mellem 5 kanaler. 

Skriv, hvilket program du ser på hver kanal. Hvis du ikke ved 

hvad programmet hedder, må tjekke TV-programmet eller væl-

ge en anden kanal 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Zap tilbage til det program, der tiltaler dig mest af de 5. Se 

nøjagtig 5 minutter. Beskriv, hvad du har set: 



Kig din mors køkkenskabe 

og køleskab grundigt igen-

nem. Vælg 5 ting, som har 

en sjov, smuk, kulørt, an-

derledes, interessant, skør, 

mærkelig emballage. Em-

ballage er det, som varer 

er pakket ind i. Mælkekar-

toner, poser, plastikbakker, 

dåser, flasker, æsker osv. 

 

Lav en opstilling, hvor al-

le 5 ting står eller ligger 

samlet og tag et billede.  

 

Print billedet ud så det fyl-

der et A4-ark og sæt det i 

plasticlommen 

 

 



Tegn eller tag et billede af din cykel. Lim ind i rammen. Skriv omkring ram-

men så mange navne på cykeldele, som muligt. Sæt en pil fra det sted, hvor cy-

keldelen er på cyklen ud til ordet udenfor rammen. Gør dig umage. 



Tag en tilfældig bog. Den skal være ret tyk og indeholde mest tekst. Slå op på 

en tilfældig side. Luk øjnene og peg på siden med din pegefinger.  

Afskriv fra det ord, du peger på, og 10 linjer frem. Skriv med din mest læselige 

skrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tegn / skriv / fotografér 10 ting, der befinder sig i din entré. Entréen er det 

rum, der befinder sig lige indenfor hoveddøren. Der hvor I ofte opbevarer jak-

ker og støvler. Tegn / skriv / eller lim billederne ind i rammerne herunder. 



Saml 16 forskellige sten. Tænk på farve, form og struktur og find så mange 

forskellige som muligt. De skal være cirka samme størrelse. Læg dem i et net-

værk 4 x 4 - altså 4 rækker med fire sten i hver. Placér dem i nøjagtigt lige lod-

rette og vandrette rækker. Tag et billede. Print ud i A4-størrelse. Sæt det i pla-

sticlommen. 



Find 12 runde ting i huset. Lav en opstil-

ling og tag et billede. Print billedet ud i 

A4-størrelse og sæt i plastiklommen.  

 

Skriv på denne side udenfor cirklen nav-

nene på alle de runde ting. 



Hvad er din livret? Skriv eller tegn på tallerknen, hvad du 

allerbedst kan li’ at spise. Få alting med. Gør dig umage. 

Skriv med din pæneste skrift - læg farver på, hvis du teg-

ner. Du må også gerne fotografere din livret (hvis du kan få 

din far eller mor til at lave den) og lime billedet ind. 



Find 10 ting der har samme farve. Læg tingene på et ens-

farvet underlag (gerne hvidt) Tag et billede. Print ud i A4-

format. Sæt i plasticlomme. 



Skriv ET ord med meget store bogstaver. Fyld hele siden ud. Dekorer bogsta-

verne med former figurer og farver, og gør det, så det har sammenhæng med 

ordets betydning.  



Lav en liste over 10 ting. F.eks. 10 ting, jeg gerne vil ople-

ve i 2012. Eller 10 ting, jeg ønsker mig til mit værelse. El-

ler 10 ting, jeg er bange for. Eller 10 ting, jeg elsker at spi-

se. Eller 10 ting, der findes i skoven. Eller 10 ting, jeg kan 

med min cykel. Eller….. 



Vær en samler. Beslut dig for om mandagen, hvad du vil samle i løbet af de 

næste to-tre dage. Det kan være skriveredskaber, konvolutter (også brugte), 

sten, nåle, aviser, strømper uden makker, tyggegummipapir, tomme toiletruller, 

fotos af fodspor, mønstret papir, indkøbsposer, ledninger uden formål, søm og 

skruer eller noget helt andet. Efter et par dage, hvor du forhåbentlig har en fin 

samling, skal du lave en udstilling, som du fotograferer - gerne fra flere vink-

ler. Billederne sættes ind i en plasticlomme. 


