
at arbejde med idræt og bevægelse, eks. i form af
'skovfitness'-opgaver, som fx hold balancen på en
træstub, lav armhævninger på en gren
at arbejde med matematik, fx find trekanter i området,
lav 2-tabellen med sten, find en gren der er lige så lang
som dig selv, find fire træer der danner en kvadrat
at definere og med kroppen vise forholdsord i dansk, fx
gennem, bagved, foran, større, på, under

AKTIVITET 
I terning-opgaver skal eleverne i mindre grupper slå med
en terning for at få en opgave, de skal løse.  
 

Terning-opgaver er en generel struktur, som kan bruges i
alle fag. På dette udeskolekort eksemplificeres terning-
opgaver med faget engelsk. 

Variation terning-opgaver
Terning-opgaver kan fx bruges til: 
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Opgaveløsning i mindre grupper
Hvilke opgaver der skal løses, afgøres af terningeslag  
Bevægelse 

TERNING-OPGAVER

Klasse: Fra 2. klasse  
Fag: Engelsk
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov
Du skal bruge: En række engelskopgaver, gerne nogle

som også har fokus på bevægelse. 

Tid: 30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal bruges en terning til hver gruppe elever. 
Der skal laves seks sedler med seks nummererede
engelskopgaver på hver seddel.
Opgaveeksempler (mellemtrin): 1. Search for five different
objects with different colors, take photos of them with
your phone. 2. Stand in a balance for 20 seconds, with a
stone on your head. 3. Mention five capital citys. 4. Tell
your classmates about your morning - going backwards.
5. Describe the sky with five adjectives. 6. Run and touch
seven trees.

FORBEREDELSE

tale om terning-opgaverne. Hvilke var sjove, svære, lette?
Hvilke tre opgaver vil de huske? Hvilke to nye ord har de
lært? Hvilken en opgave var den kedeligste?  
gå sammen med en makker fra en anden elevgruppe. De
fortæller hinanden, hvordan deres deres gruppes
samarbejde er gået, og hvordan de løste forskellige
opgaver. Tilbage i egen gruppe fortæller eleverne på skift
om, hvordan den anden gruppe valgte at løse to opgaver. 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med et fagligt emne inden
for engelskfaget, fx colors, United Kingdom, pets, food osv.  
Som en variationsmulighed i klasseundervisningen eller som
afslutning på en emne, arbejder eleverne med terning-
opgaver. Eleverne kan evt. være med til at lave terning-
opgaver, så hver elevgruppe laver seks engelskopgaver.  

UDE (anvende / gøre)
Eleverne løser terning-opgaver i mindre grupper i
uderummet.    

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
De seks sedler med opgaver ligger i centrum af området.

Sedlerne er nummererede fra et til seks, og kan have en

emneoverskrift, fx animals, weather, family osv.  

Eleverne er delt i grupper á 2-3 elever. Hver gruppe slår to

slag med en terning med tallene fra et til seks. Det første

terningslag afgør hvilken af de seks sedler, de skal have en

opgave fra. Det andet terningslag bestemmer hvilken

nummer opgave på sedlen, som eleverne skal løse. 

Når eleverne har løst opgaven, går de tilbage til centrum og

slår på ny for at få en ny opgave. Hvis terningslagene giver

dem samme opgave, må de slå igen. 

Nogle opgaver kan også gå ud på at opsøge læreren og

fortælle eller vise opgaveløsningen. 

Opgaverne kan også have fokus på både engelsk og

bevægelse, fx throw a branch as long as you can and count

the meters, jump ten times as a rabbit forwards and

backwards, close your eyes and stand on one leg as long as

you can, stand on one leg on a big stone or tree stump, find a

bench or big stone and go up and jump down nine times.

kan deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner
har viden om og kan anvende de hyppigste ord og fraser
kan anvende simple gættestrategier i forståelse af ukendt
ordforråd
kan forstå enkle bydende, spørgende og fremsættende
sætninger
kan læse korte instruktioner og beskrivelser
kan udveksle enkle, forberedte informationer om
faktuelle emner

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
engelskfagets kompetenceområder: Mundtlig og skriftlig
kommunikation. 
Eleverne: 
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