
Pirater

Postløb



Vejledning:
Materialet er tiltænkt 2. klasse i danskundervisningen. Det rummer 
mulighed for at træne delelementer der minder om nationale test. 
Materialet er et postløb hvor hver elev/gruppe får en seddel, hvor de skal afkrydse 
det rigtige svar post efter post. Materialet er bygget op omkring multiple 
choice.
Løbet kan med fordel være en evaluerende aktivitet efter læsning af en tekst 
om piratter eventuelt fra frilæsning.dk, hvis jeres skole har adgang der til. 

Printvejledning:
Printes ud på a4, lamineres og klippes ud i 4. Lav dernæst hul og sæt en snor i, 
og så er dit postløb klar.



Sæt bogstaverne i rigtig rækkefølge

øvsbikrøser

1.

2.

3.

Pirat

Papegøje

Sørøverskib

1. 2.

3. 4.

Sæt ordene i rigtig rækkefølge

ud planken går 
Han

1. Splitte mine bramsejl.

2. Han går på planken.

3. Han går planken ud.

En pirat er det 
samme som?

1. En sørøver

2. En frugt

3. Et våben

Del kæden op i 3 ord 
med 2 streger.

piratpapegøjeskib



Læs og svar

5. 6.

7. 8.

Vikinger var også pirater.
De havde hurtige og gode _____          Man kalder også en pirat for en 

sørøver. Det er et godt navn. De 
er røvere, som overfalder andre 
skibe på havet. Der har været 
pirater i over 3000 år. De 
stjæler og myrder. 

1. Pirater er søde og hjælper.

2. Pirater kører traktor.

3. Pirater stjæler og myrder.

1. Løbehjul

2. Skibe

3. Cykler

Hvor mange forkerte bogstaver kan du 
finde?           

Store og små bogstaver

“lovlige Pirater”
engang vaR det lovligt At være 
piraT. en “lovlig pirAt” Blev 
kaLDt eN kapeR.

1. 8

2. 10

3. 14

Hvad skal en pirat altid 
huske?

1. Sin madpakke

2. Sin sabel og sørøverhat

3. Sit gymnastiktøj



Sæt bogstaverne i rigtig rækkefølge

gæortsks

1.

2.

3.

Kaptajn

Sortskæg

Sømænd

9. 10.

Finde der stadig pirater i dag?

1. Nej

2. Måske

3. Ja

Ordklasser

Pirat

1. navneord

2. udsagnsord

3. tillægsord

11. 12.

Ordklasser

Sejle

1. navneord

2. udsagnsord

3. tillægsord



Elevens svarark

Post 1 2

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Navn



Om udgivelsen:
Tak, fordi du hentede mit materiale Jeg Håber du og dine elever kan få glæde af 
det. 

Dette materiale er udarbejdet af Trine Helmundt og udgivet på BubbleMinds.dk
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mit materiale, er du meget 
velkommen til at skrive til mig på:  trine_he@msn.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.

Illustrationer er hentet her: 
http://clipart-library.com/
https://www.hiclipart.com/

http://clipart-library.com/
https://www.hiclipart.com/

