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Vejledning… 

Materialet kan bruges på mange måder – det er kun fantasien som sætter 
grænser. Brug det som, du har lyst  
 
Her er eksempler på, hvordan materialet kan bruges.  
 
Målgruppe og tidsramme: 
• Indskolingen og modtagerklasser. 
• Brug materialet 4 gange om året, ca. 2-4 lektioner pr. gang. 

 
Opstartsaktivitet - ”Ordet rundt” (CL-struktur):  
• Eleverne sidder i grupper. De skiftes til at skrive et ord på arket – hvad de 

kommer til at tænke på, når de eks. ser ordet ”sommer”.  
 
Fokus-ord:  
• Samtal om de 5 fokus-ord ved hver opstart.  
• Kan evt. forstørres og hænges op i klassen.  

 
  
 



Vejledning…fortsat 

Fokus-ord/billede:  
• Vendespil (klippes ud; ord og billede for sig).  
• ”Quiz & Byt-kort”.  Buk den stiplet linje. Eleven viser billedet til en 

kammerat – kammeraten skal kunne sige, hvad der er på billedet.  Kan tjekke 
med ordet (det er derfor billedet vender på hovedet ).        

• Brug det undervejs i løbet af året eller brug det som afslutning. 
 

Besøg et træ: 
• Udvælg et træ (nær skolen) og besøg det ved hvert årstidsskifte.   

 
Lav en planché til hver årstid: 
• Klip overskriften ud og lim den op på et stort stykke papir/karton. 
• Beskriv træet. Skriv i rammen: Hvordan ser træet ud om … 
• Tag foto af træet. Limes ind i rammen: Indsæt dit billede.  
• Tegn træet. Tegnes i rammen: Tegn dit …træ. 
• Skriv om hvad ”… er for dig?”. Skriv i rammen: Hvad er …for dig? 
• Skriv de 5 fokus-ord. Skrives i rammen: Skriv de 5 …-fokusord 
 



Fokusord 

Fokusord - sommer 
et bær 
et træ 
en kvist 
en frugt 
et blad 

Fokusord - forår 
at blomstre 

en knop 
en rede 

at springe ud 
et fuglehus 

Fokusord - efterår 
at visne 
svampe 

gren 
bark 

træstamme 

Fokusord - vinter 
mos 

at fælde 
en rod 

en kogle 
en årring 
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et træ 
 

en kvist 
 

en frugt 
 

et blad 

Fokusord – sommer og efterår 

 

 
 
 
 
 

 

at visne 
 

 

en svamp 
 

en gren 
 

bark 
 

en stamme 



 

 
 
 
 
 

 

at blomstre 
 

 

en knop 
 

en rede 
 

at springe ud 
 

et fuglehus 

Fokusord – forår og vinter 

 

 
 
 
 
 

 

mos 
 

 

at fælde  
 

en rod 
 

en kogle 
 

en årring 



Ordet rundt 

Sommer 



Hvordan ser træet ud om sommeren? 

______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Sommer 



Tegn dit sommertræ 
 

Indsæt dit billede 
 



Hvad er sommer for dig? 
 
Sommer for mig er… 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

Skriv de 5 sommer-
fokusord 

 
1  ________________  
 
2 ________________ 
 
3 ________________ 
 
4 ________________ 
 
5 ________________  



Ordet rundt 

Efterår 



Hvordan ser træet ud om efteråret? 

______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Efterår 



Tegn dit efterårstræ 
 

Indsæt dit billede 
 



Hvad er efterår for dig? 
 
Efterår for mig er… 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

Skriv de 5 efterårs-
fokusord 

 
1  ________________  
 
2 ________________ 
 
3 ________________ 
 
4 ________________ 
 
5 ________________  



Ordet rundt 

Vinter 



Hvordan ser træet ud om vinteren? 

______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Vinter 



Tegn dit vintertræ 
 

Indsæt dit billede 
 



Hvad er vinter for dig? 
 
Vinter for mig er… 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

Skriv de 5 vinter-
fokusord 

 
1  ________________  
 
2 ________________ 
 
3 ________________ 
 
4 ________________ 
 
5 ________________  



Ordet rundt 

Forår 



Hvordan ser træet ud om foråret? 

______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Forår 



Tegn dit forårstræ 
 

Indsæt dit billede 
 



Hvad er forår for dig? 
 
Forår for mig er… 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

Skriv de 5 forårs-
fokusord 

 
1  ________________  
 
2 ________________ 
 
3 ________________ 
 
4 ________________ 
 
5 ________________  



Udgivelsen 

Tak, fordi du hentede mit materiale. Hvis du har spørgsmål til materialet, er du 
velkommen til at skrive til mig.  
 
 

sannepogager@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos er hentet her: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustrationen til forsiden er 
hentet her: 
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vector/kids-in-different-
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