
Fortæl om.... sommerferien (brug fx Quiz og Byt ell. Dobbeltcirkler, eller 

lav i bordgrupper) 
 

 

Noget du har 

spist… 
 

 

Hvordan smagte det? 

Hvor var du? 

Hvem var du sammen med? 

Hvorfor valgte du lige dén ret? 

 

 

 

 

En god oplevelse 

du har haft i 

naturen… 
 

Hvad oplevede du? 

Hvor var du? 

Hvem var du sammen med? 

Hvorfor var det en god oplevelse? 

 

 

Noget, du synes, 

var mærkeligt… 
 

 

Hvad skete der? 

Hvem var du sammen med? 

Hvor var du? 

Hvorfor var det mærkeligt? 

 

 

 

 

En bog du har 

læst… 
 

 

Hvad hed bogen? 

Hvem havde skrevet den? 

Hvad handlede den om? 

Hvorfor valgte du lige dén bog? 

 

 

 

 

Et sted du har 

besøgt… (stranden, 

museum, stadion, havn, 

Legoland, campingplads, 

ell. lign.) 
 

Hvor var du? 

Hvorfor var du der? 

Hvordan så der ud? 

Hvad kunne du lide ved stedet? 

 

 

Et sted du har 

sovet… 
 

 

Hvor var du? 

Hvordan så der ud? 

Hvad kunne du se? 

Hvad kunne du høre? 

 

 



Fortæl om.... sommerferien (brug fx Quiz og Byt ell. Dobbeltcirkler, eller 

lav i bordgrupper) 
 

 

Et transportmiddel 

du har benyttet… 
 

 

Hvordan så det ud? (- beskriv) 

Hvor skulle du hen? 

Hvordan var turen? 

Hvilke lyde kunne du høre? 

 

 

 

En aktivitet du har 

prøvet… (trampolin, 

ballongynge, vandski, 

ridetur, ell. lign.) 
 

 

Hvordan var aktiviteten? (- beskriv) 

Hvordan føltes det i maven? 

Hvem var du sammen med? 

Hvor var du? 

Hvem var du evt. sammen med? 

 

 

 

Et godt spil du har 

spillet… 
 

 

Hvad hedder spillet? 

Hvor var du henne? 

Hvem spillede du med? 

Hvad syntes du om spillet? 

 

 

 

Noget som gjorde 

dig gal …  
 

 

Hvad oplevede du? 

Hvorfor gjorde det dig gal? 

Hvordan føltes det at være gal? 

Hvem var du sammen med? 

 

 

 

En familie du har 

mødt…  
 

 

Hvem var det? 

Hvordan mødtes I? 

Hvad lavede I? 

Hvordan var de? 

 

 

 

 

En positiv 

oplevelse du har 

haft … 
 

Hvad skete der? 

Hvorfor var oplevelsen positiv? 

Hvem var du sammen med? 

Hvor var du henne? 

 

 



Fortæl om.... sommerferien (brug fx Quiz og Byt ell. Dobbeltcirkler, eller 

lav i bordgrupper) 
 

 

Et dyr du har 

mødt…  

 

Hvordan så det ud? 

Hvordan lugtede det? 

Hvor mødte du det? 

Hvordan føltes det at røre ved? 

 

 

 

 

Noget uhyggeligt 

du har oplevet … 
 

 

Hvordan var det uhyggeligt? 

Hvad skete der? 

Hvordan føltes det? 

Hvordan håndterede du det? 

 

 

 

En film du har 

set… 
 

 

Hvad handlede den om? 

Hvad syntes du om filmen? 

Hvem var du sammen med? 

Hvor så du filmen? 

 

 

 

 

En is du har spist…  
 

 

Hvordan så den ud? 

Hvilken type is var det? 

Hvordan smagte den? 

Hvor spiste du isen? 

 

 

 

Noget ulækkert du 

har set/oplevet … 
 

 

Hvor var du? 

Hvad skete der? 

Hvorfor var det ulækkert? 

Hvem var du sammen med? 

 

 

 

 

En spændende 

person du har været 

sammen med … 

 

Hvem var det? 

Hvorfor er personen spændende? 

Hvordan kender du vedkommende? 

Hvad lavede I? 

 

 

 



Fortæl om.... sommerferien (brug fx Quiz og Byt ell. Dobbeltcirkler, eller 

lav i bordgrupper) 
 

 

Noget som kedede 

dig… 
 

 

Hvad var det? 

Hvorfor kedede det dig? 

Hvad ville du helle have lavet? 

 

 

 

 

Et ønske du fik 

opfyldt… 

 

Hvad skete der? 

Hvorfor ønskede du dig det? 

Hvordan føltes det at få ønsket 

opfyldt? 

Hvem opfyldte dit ønske? 

 

 

 

Et sted du har 

handlet… 

 

 

Hvor var du? 

Hvad købte du? (- beskriv) 

Hvem var du sammen med? 

Hvorfor købte du det? 

 

 

 

 

Et spændende vejr 

du har oplevet… 

 

Hvilket vejr oplevede du? (- beskriv) 

Hvor var du? 

Hvordan føltes vejret på din krop? 

Hvad lavede du imens? 
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