
Virus kan man ikke få at se
Melodi: Blæsten kan man ikke få at se

Virus kan man ikke få at se.

Det’ der ikke noget at gøre ve’!

Men når bare alle spritter,

vasker hænder, for det smitter,

og det’ vigtigt at vi holder afstand! 

Vi må ikke mere sidde tæt. 

Ikke kramme, det er ikke let.

Men nu må vi gå i skole,

lave lektier ude i solen,

for det’ vigtigt at vi holder afstand!

Vi må ikke dele vores mad,

host i ærmet, så bli’r Mette glad!

Når du er ude og du leger,

gør det kun med dem du plejer,

for det’ vigtigt at vi holder afstand!

Virus kan man ikke få at se.

Det' der ikke noget at gøre ve’!

Men selvom vi er rigtig mange,

skal du ikke være bange,

alt er godt, når vi bar’ holder afstand!

Virus kan man ikke få at se af Kristine Helene Aaen Larsen, udgivet på BubbleMinds.
Husk, at indberette dette materiale til Copydan, hvis du er Copydan skole.



Tak, 
fordi du hentede mit materiale. 

Håber du og dine elever kan få glæde af det. 

Dette materiale er udarbejdet af Kristine Helene Aaen 
Larsen og udgivet på BubbleMinds.dk Hvis du har spørgsmål 

eller kommentarer til mit materiale, er du meget 
velkommen til at skrive til mig på: kris8520@hotmail.com

Husk, dette materiale er nu dit. Du kan tage materialet med 
dig, hvis du flytter skole. Du må gerne have materialet 

liggende på både dine computere og din tablet, og du må 
printe det til eget brug – og naturligvis gerne kopiere til din 

egen undervisning. Men du må IKKE lave fildeling eller 
udlevere kopier til dine kollegaer og venner.

Husk at indberette til Copydan, HVIS din skole er udvalgt 
som kontrolskole.

Illustrationerne i materialet er hentet her: 

www.pixabay.com

http://hotmail.com

