Lektier til mandag d 1. februar
Vi mødes på Meet
1. Se denne lille film på Filmcentralen - log ind med unic:https://filmcentralen.dk/alle/film/binke-kan-ikke-flyve
1.kl: skriv fem ord som passer til filmen; tegn en tegning, som fortæller om filmen.
2.kl: skriv et lille referat af filmen og svar derefter på:
A. Hvem er hovedperson?
B. Hvor foregår historien henne?
C. Hvad synes du om filmen?
2. Lav 2 sider i arbejdsbogen

Lektier til tirsdag d 2.februar
Vi mødes på Meet
1. 1. kl skal læse 10 sider af: https://i-bog.gyldendal.dk/8075e7c5-40d3-44fe9f68-639003bde8b4#/
Alma, Julie og branden (33 sider)
2. 2 kl læs 15 sider af:https://i-bog.gyldendal.dk/0aeccdd6-0ea3-4ffd-aba5a20470eb18b0#/
Balders død (38 sider)
3. Kig rundt i det rum, du sidder i! Skriv 10 navneord ned.
1.kl: skriv derefter et tillægsord som passer til navneordet fx: plakat / ny
2.kl: skriv en sætning med hvert navneord, hvor du skal tilføje et tillægsord fx: jeg har
fået en ny plakat

4. Lav evt 2 sider i arbejdsbogen

Lektier til onsdag d 3.februar
Vi mødes på Meet
1. 1. kl læs 10 sider af “Alma, Julie og branden”
2. 2. kl læs resten af “Balders død”
3. Tal med dine forældre om dine aner: forældre, bedsteforældre og
oldeforældre og lav et stamtræ. Hvis du mangler a4 eller a3 papir, ligger det i
klassen
4. Lav en side i skrivebogen

Lektier til torsdag d 4.februar

Vi mødes på Meet
1. 1.kl læs resten af “Alma, Julie og branden”
2. 2.kl find 10 navneord på side 129 og 130 i den grønne læsebog. I skal bøje
ordene i skemaet:
ex: en mus

musen

flere mus

alle musene

3. 1.kl: find 5 navneord i den gule læsebog s 129 og 130 og sæt dem i skemaet:
ex: en mus

musen

4. lav 2 sider i arbejdsbogen

Lektier til fredag d 5.februar
1. Gå på SKRIV OG LÆS og lav en lille historie ud fra “Binke kan ikke flyve” /
eller bestem selv, hvad du vil skrive om.

2. Lav et spil som vist her under. Du skal have 6 fix-punkter, hvor du bestemmer,
hvad spilleren skal. Fx: du skal gå tilbage til start osv..

3. Lav evt 2 sider i arbejdsbogen
NB! Læs side 130 med i den gule og grønne læsebog!

RIGTIG GOD WEEKEND :)

