Kære alle
Så blev det tid til en forlængelse af skolernes lukning, samt forlængelse af de øvrige
restriktioner i denne tid, hvor hele verden kæmper med COVID-19.
Vi håber, at I og jeres familie har det godt og holder god afstand.
Vi sender jer hermed en hilsen med lidt ekstra opgaver til den kommende tid.
Vi håber, at I arbejder ihærdigt med hjemmeopgaverne og at I er ved at være klar til lidt
nyt.
Vi har stadig en forventning og forhåbning om, at I arbejder koncentreret med
skolearbejde i mindst en time hver dag. Forhåbentligt er I kommet ind i en god rytme og
har fået struktureret en hverdag, hvor det fungerer for jer alle. Det skal selvfølgelig helst
være en hyggelig situation, hvor I har sat god tid af og måske holder bevægelsespauser
ude i den friske luft. Det kan også være en idé med lette og sunde snacks (eksempelvis
gulerodsstænger, agurkestænger, æblestykker, nødder og rosiner eller lignende), som
kan give lidt god energi.
Vi har denne gang udarbejdet en tjekliste, som I i fællesskab skal afkrydse, så I kan
skabe overblik over de færdige og kommende opgaver, som er på planen for uge 14 og
uge 15. Vi starter med større “skal-opgaver” i dansk og matematik efterfulgt af forskellige
mindre “må-opgaver”, som I selv kan passe ind, når der er tid og overskud til det.
Husk, at det fortsat også er en god idé at træne områder i de forskellige fag på:
https://www.digipuzzle.net/dk/skolespil/, https://www.gamestolearnenglish.com/ og

http://www.frilæsning.dk/

Det hele kan med fordel printes og hænges op hjemme.
Vi kan desuden opfordre jer (jeres børn) til at se Ultra Nyt. Ultra Nyt opdaterer børn og
unge om coronavirus på en meget hensigtsmæssig og udramatisk måde.
Statsministerens pressemøde med børnene, råd til god hygiejne, fake og fakta news
vedrørende coronavirus, nyeste opdateringer vedrørende coronavirus og meget mere.

https://www.dr.dk/ultra/ultranyt.

Vi håber, at I desuden vil nyde lidt ekstra familietid og får det bedste ud af hele
situationen.

God arbejdslyst og pas godt på jer selv og hinanden.
Rune og Cathrine

Sæt kryds (x) i tjeklisten, så du og din familie har overblik over opgaverne.

Tjekliste
Dansk - læsning (mindst 20 minutter hver dag) (“skal-opgave”)
Sæt x under dagene/datoerne:

Uge 14:

Mandag 30/3 tirsdag 31/3 onsdag 1/4 torsdag 2/4 fredag 3/4 lørdag 4/4 søndag 5/4

Uge 15:

Mandag 6/4 tirsdag 7/4 onsdag 8/4 torsdag 9/4 fredag 10/4 lørdag 11/4 søndag 12/4

Dansk - boganmeldelse (“skal-opgave”)
Sæt x på stregerne, når du har løst opgaven:

_____ jeg har valgt en bog, som jeg skal læse de næste dage.
_____ jeg har nu læst bogen, som skal anmeldes.
_____ jeg har lavet boganmeldelsen i google docs ud fra skabelonen. Dvs. at jeg har de
forskellige punkter med (genre, sted, handling, personer osv). Husk også titel og
forfatter.
_____ jeg er færdig med min boganmeldelse og jeg har delt den med Cathrine i google
docs.

Matematik (“skal-opgave”)
De vante lektier i matematik skal der fortsat arbejdes med, dvs. mindst to sider i
REMA-bogen samt øvning af tabeller (de små kort eller anden metode efter aftale).
Sidste gang fik alle forskellige opgavehæfter med hjem. Denne gang bliver det
anderledes, da der i stedet skal løses opgavesæt på emat.dk.
Eleverne skal logge på emat.dk med deres unilogin.
Dernæst skal de vælge sendte træningsopgaver:

Så skal der trykkes på den røde knap for at starte opgaverne:

Det er ikke nødvendigt at lave hele opgavesættet på en gang. Der kan trykkes på pause
og så kan opgaverne genoptages på et andet tidspunkt. Der trykkes færdig, når alle
opgaver er løst. Der kan trykkes på opgavehjælp, hvis der brug for det. Info-knappen er
til yderligere uddybning af spørgsmålet. Derudover er det muligt, at få vist facit efter
man har løst opgaven, men så kan man ikke ændre sit svar:

Tjekliste matematik:
Sæt x på stregerne, når du har løst opgaven:

_____ Opgavesæt 1 i emat.
_____ Opgavesæt 2 i emat.
_____ Opgavesæt 3 i emat.
_____ Opgavesæt 4 i emat.
_____ Opgavesæt 5 i emat.
_____ Opgavesæt 6 i emat.
_____ To sider i REMA-bogen
_____ Øvning af tabeller (små kort)
I må evt. som forældre hjælpe til med at fordele opgaverne lidt hen over perioden.

Engelsk - skriftlig opgave (“må-opgave”)
Du skal vælge en person (skuespiller, musiker, danser mm.) som du ser op til eller en
musiker eller et dyr, som du interesserer dig for. Derefter skal du finde informationer og
billeder. Du skal skrive opgaven i Google docs.
Opgaven skal have skriftstørrelse 12 og den må fylde fra 1/2 A4 side til 5 A4 sider
(inkl.tekst og billeder).
Tjekliste engelsk
Sæt x på stregerne, når du har løst opgaven:

_____ jeg har valgt et idol eller et dyr, som jeg skal arbejde med på engelsk.
_____ jeg har skrevet overskrift og sætninger med mit selvvalgte emne på engelsk.
_____ jeg har fundet billeder, som er sat ind i opgaven.
_____ jeg har læst min opgave højt for mig selv og min familie, for at øve mig på
mundtligt engelsk.
_____ jeg har delt opgaven i google docs med Rune eller Cathrine.
Eleverne må også meget gerne arbejde i deres “Let’s do it”.
_____ jeg har arbejdet i “Let´s do it”
Tværfaglige opgaver:
Dansk/matematik - skrivning og måling (“må-opgave”)
Du skal måle forskellige ting i dit hjem eller i din have (terrasse, gang, spisebord,
skrivebord, garage mm.) og beregne arealet. Herefter skal du arbejde med de
forskellige beregninger, som du kender fra matematik.
Opstil de forskellige opgaver (med tekst) i et ternet regnehæfte eller på ternede stykker
papir. Vælg mindst fem forskellige områder, som du skal skrive om og regne på.
Eksempel: Mål terrassen og beregn arealet: m2. Regnemetode: længde gange bredde.
Eksempel på den færdige opgave med tekst.:
“Jeg har målt forskellige inde-og udendørs områder på min adresse. Jeg bor i Ullerslev 5540, på
Platan Allè, nr 20. Jeg har målt min terrasse ved nordøstsiden af huset. Min terrasse er 2 meter
lang og 3 meter bred”. Skriv regnestykket op på dit ternede stykke papir og skriv nederst
afslutningsvist: “Samlet areal = 6m2”.

Det er tanken, at du skal være beskrivende, tænke over din skrift (skrive pænt og følge
linjerne), samt stille opgaverne flot og rigtigt op.
Tjekliste
Sæt x på stregerne, når du har løst opgaven:

_____ Jeg har løst opgaven med mindst fem forskellige områder fra mit hjem.

Dansk/hjemkundskab/matematik - læsning, regning, bagning (“må-opgave”)
Du og din familie skal læse opskriften grundigt igennem til at starte med.
Herefter følger du opskriften. Husk, at du skal lave dobbelt portion. - Der kan
selvfølgelig vælges en anden menu og opskrift, ved allergi eller lignende. Det kan også
være at hjælpes med opskriften til aftensmaden, hvis det passer bedre ind.
Lav følgende opskrift i dobbelt portion (evt. med din familie)
Pandekager:
1 portion ca. 10 stk.
Hvedemel (ca. 2½ dl)
150 g
Mælk
4½ dl
Smør
50 g
Æg
3
Groft salt
½ tsk
Tilbehør evt. is eller syltetøj.

Sådan gør du
●
●
●
●
●
●

Kom melet i en skål og pisk mælken i lidt efter lidt til en "klumpfri" jævning.
Smelt smørret i en stegepande og kom det i blandingen.
Tilsæt æg og salt, pisk dejen godt igennem og lad den hvile i ca. ½ time.
Bag en pandekage ad gangen (½-¾ dl dej pr. pandekage) ved kraftig varme, ca. 1
min. på hver side, eller til de er gyldne.
Hold pandekagerne varme mellem to tallerkener og gentag med resten af dejen.
Server de lune pandekager med flødeskum, is og syltetøj og pynt evt. med lidt
chokolade eller bær.

Velbekomme, hyg jer og pas ikke mindst rigtig godt på hinanden til vi ses igen.
Rune og Cathrine

