




Du skal gå en tur i Ry med et kamera.  

Du skal nu finde 9 forskellige retvinklede trekanter 

og tage billeder af dem. Sæt billederne ind her. 



Gå på opdagelse med et kamera. 

 

Du skal finde skilte… Det kan være på din vej - 

det kan være i byen - det kan være på en køre-

tur… Tag mange billeder. 

 

Lav en fotocollage. Du kan enten printe billeder-

ne ud og klistre dem ind på et A4-papir - eller du 

kan lave en fotocollage på computeren. 

 

Det færdige resultat lægges i plastiklommen 

 



Vælg et sted udenfor jeres hus. 

 

Du skal nu måle / iagttage, 

hvordan vejret er i 5 dage.  

 

Du skal helst måle / iagttage på 

samme tidspunkt hver dag. 

 

Du skal måle / iagttage og do-

kumentere temperaturen, ned-

børen, sol, skyer og vind. 

 

Du skal aflevere en A4-side, 

hvor du dokumenterer / viser 

dine målinger.  

 

Du skal selv finde en god måde 

at dokumentere / vise det på. 

 

 

Skriv dine observationer ind på 

næste side. Lav en kladde først. 

Gør dig UMAGE! 





Gå på opdagelse med et kamera på en solskinsdag. Det kan 

være både udendørs og indendørs. Du skal lede efter lys-

pletter (der hvor lys bryder mørke - lysindfald igennem 

glas - solstråler på en overflade - udendørs og indendørs.) 

 

Du skal tage MINDST 5 forskellige billeder. Vælg dit bed-

ste billede. Print det ud og lim det ind på næste side.  

 

I boksene rundt om billedet skal du skrive 8 ting, du kom-

mer til at tænke på, når du hører ordet LYS.  

 

Det du skriver skal fylde skrivefirkanterne helt ud. 



 

Her skal du lime dit billede af LYS ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 



På de næste to sider ser du et kort over Ry. 

 

Du skal tælle dine skridt på vej til skole og tegne din rute ind på kortet. 

Skriv i feltet på kortet, hvor mange skridt du har til skole. 

 

Du skal også tegne alternative ruter ind og tælle dine skridt her. 

Alternativ betyder ”anderledes” eller ”andre”. 

 

De alternative ruter skal du tegne ind med andre farver. 

 

Har du langt til skole, kan du vælge at tegne/måle 1 alternativ rute. 

Har du ikke så langt til skole, vælger du at tegne/måle 2 alternative ruter. 





Antal skridt rute 1 

Antal skridt rute 2 

Antal skridt rute 3 



HVOR 
SKAL DU 

HEN ? 

Du skal bruge et stykke A4-papir og en sprit-tusch. 

 

På papiret skal du skrive et spørgsmål. Det skal være et venligt, positivt, 

nysgerrigt eller imødekommende spørgsmål. Noget, der kan få folk til at 

undre sig - men på en god måde. Spørgsmålet skal du vise til din lærer, 

som skal godkende det. 

 

Du skal nu bruge mindst 30 minutter. Du skal bruge en notesbog og en 

blyant (eller bare noget, du kan skrive på - og med). Du skal hænge papi-

ret med spørgsmålet op på et offentligt sted, så rigtig mange mennesker 

kan se det. Så skal du sætte dig på afstand et sted og observere (det bety-

der ”at kigge opmærksomt”.). Du skal holde øje med, hvordan folk reage-

rer, når de har læst dit spørgsmål. Hvordan ser de ud i ansigtet? Smiler 

de? Ser de undrende ud? Ser de eftertænksomme ud? Siger de noget, som 

du kan høre? Skriv ned, så meget du kan nå. 

 

Derhjemme skal du ”ordne” dine observationer og skrive dem ind på næ-

ste side. Skriv dem pænt og læseligt. Du må selv bestemme bogstavernes 

retning, udseende og farve. Skriv dit spørgsmål i firkanten. 





Du skal finde 10 ting, der hver især 

vejer 100 gram. Det må være en en-

kelt genstand, der vejer præcis 100 

gram. Det må også være en mængde 

på 100 gram, du vejer af. 

 

Lav en opstilling, hvor de ti ting er 

tydeligt adskilt. 

 

Tag et foto og sæt i plastiklommen. 



Opgaven første del:  

Se godt på farverne - hvad minder de dig 

om? Skriv på næste side, hvad du tænker 

på, når du kigger grundigt på hver farve. 

 

Opgavens anden del: 

Tag farvefirkanterne med rundt i huset, i 

haven, i byen. Find og skriv ned, hvad / 

hvilke ting, der har nøjagtig samme farve. 



Hvad minder farverne dig om? 

Ting, der har samme farve! 



Find 4 forskellige ting i naturen, 

som er helt symmetriske. 

 

 

Tag billeder af de 4 ting og ind-

tegn symmetri-aksen på billeder-

ne. 

 

Sæt dem ind i boksene på de næ-

ste to sider. 



 

 



 

 



Find en revne i asfalten, i en flise, 

en mur eller ……. 

 

Beskriv revnen så nøjagtigt du kan. 

Skriv det ned. Mål revnen. Hvordan 

forgrener den sig? Hvilke farver har 

den? Hvad gemmer der sig i rev-

nen? 

 

Tegn revnen og skriv ALT om den 

på næste side. Det SKAL fylde hele 

siden. 





Du skal måle hele jeres hus indvendig og lave en 

målfast tegning.  

 

Tegn så mange rum i huset, som du kan. 

Lim din tegning ind på næste side 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lim din målfaste tegning af dit hus ind her 



Vælg 5 krydderier fra din mors 

køkken. Det må gerne være friske 

krydderurter - det må også være 

tørrede krydderier i glas.  

 

Lav en opstilling og tag et billede. 

Sæt billedet ind på næste side 

 

Under fotoet skal du i hver ramme 

skrive krydderiets navn øverst - et 

for et. Herefter skal du dufte til 

hvert krydderi og skrive, hvad duf-

ten får dig til at tænke på.  



 



Der er rigtig mange tal omkring os i 

hverdagen. De har stor betydning.  

 

Du skal lede efter tal i dine omgivel-

ser; husnumre, vejskilte, prisskilte, 

ure, afgangstabeller ved stationen og 

så videre. 

 

Tag billeder af dem. 

 

Lav så en fotocollage. 

 

Du kan enten printe alle billederne 

ud og lime dem ind på et A4-papir. 

 

Du kan også lave en fotocollage på 

computeren og printe den ud. 

 

Sæt den ind i plastiklommen. 



På næste side skal du tegne omridset af din 

hånd midt på papiret. 

 

Du skal på samme papir tegne omridset af 

yderligere 6 ting. 

 

Stregerne må gerne overlappe (krydse) hinan-

den.  

 

Brug forskellige farver. 

 

Gør dig umage!!!! 

 

Hver ting skal have en titel. Du kan skrive 

tingens navn - men du må gerne skrive noget 

helt andet. Måske noget, tingen minder dig 

om. Hver titel skrives ved hver sin ting med 

samme farve, som tingen er tegnet med. 

 

F.eks. Hvis hånden er tegnet med rødt, så skal 

du give den tegning en titel. Måske ville jeg 

kalde den indianer?? Så jeg skriver ordet indi-

aner langs med en af tegningens linjer med 

farven rød. 





Du skal lave din egen undersøgelse. 

 

Find på et spørgsmål, der begynder med:  

”Hvor mange….?” Du skal stille spørgsmålet til 30 

forskellige personer. Så skal du ordne oplysningerne 

og opstille dem i et skema / en tabel. 

 

Nederst skriver du mindst en ting, som du ser ud af din 

undersøgelse. 

 

Print ud og sæt ind i plastiklommen. 


