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Nu har du måske arbejdet med eventyr i flere uger og tænker at det kunne være fint at skifte 
emne. Eller også har du ikke åbnet noget som helst af det endnu, og orker det ikke rigtigt.

Men jeg vil gerne opfordre til, at du kigger alt hvad der ligger til dig om eventyr igennem, for 
der er to opgaver som vil være rigtig gode at have til din portfolio, uanset om du stopper snart 
eller om et år eller to. Jo flere gode opgaver du har i mappen, des bedre 
præsentationsportfolio kan du sammensætte når den tid kommer.

Det kan være svært at hanke op i sig selv og have selvdisciplin til at få noget skolearbejde fra 
hånden, men altså - en start kunne jo være, at du planlægger at lave skoleopgaver fra f.eks 
12-14 hver dag, uanset hvad Netflix lige har lagt op, og så holde det. Resten af tiden kan du 
så have god samvittighed, og det er da også irriterende konstant at gå rundt og blive stresset 
over, at om lidt er der en lærer der skriver “ send dine opgaver” - og der er ingen at sende! 😬

Så - held og lykke med næste uges opgave, håber I synes den er sjov og gør jer umage med 
den😊

H.C Andersen 



KAHOOT 😃
I denne uge skal du lave en kahoot! Selvfølgelig skal overskriften være 
EVENTYR og alle dine spørgsmål skal handle om hvad du har lært om 
eventyrgenren og de eventyr du har læst.

De bedste kahoots er altid dem hvor folk har givet sig tid til at sætte billeder på og 
gjort sig umage med at finde gode spørgsmål og sjove svarmuligheder.

Håber at se rigtig mange kahoots i løbet af ugen. På de næste sider kommer der 
info og links til hvordan du gør. Hvis du alligevel bliver i tvivl, så kontakter du selv 
følgelig din dansklærer. 

Læs og lyt og følg instruktionerne grundigt, og rigtig god arbejdslyst 👍😃



En KAHOOT er en quiz man opretter og svarer på online, med sin mobil eller 
tablet eller pc. Her bruger vi det til en lille evaluering af hvor meget I nu ved om 
eventyr :-). Når du har fundet KAHOOT, så klik frem og tilbage, se hvordan 
andre KAHOOTs ser ud og prøv evt en - så du er helt med på hvad du selv skal 
gøre nu

Først en video der viser hvordan du opretter dig på KAHOOT, derefter hvordan 
du selv producerer en som vi andre skal svare på, håber de giver mening :-)

Oprettelse i Kahoot

https://drive.google.com/file/d/1dhDSoJKY2STOrcfjq_5HE8n83xhyh_hV/view?usp=
drivesdk

Lav din egen Kahoot

( Jeg ved jeg taster forkert mange steder, men kunne ikke blive ved med at optage og I forstår 
meningen fint alligevel! Sorry.)

https://drive.google.com/file/d/19oSLoviPkS3kHhawe1ptRumPP3-wHszW/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1dhDSoJKY2STOrcfjq_5HE8n83xhyh_hV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19oSLoviPkS3kHhawe1ptRumPP3-wHszW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19oSLoviPkS3kHhawe1ptRumPP3-wHszW/view?usp=drivesdk


Rigtig god arbejdslyst 😊

Din KAHOOT skal indeholde:

● Mindst 10 gode spørgsmål, gerne svære!
● Billede til hvert spørgsmål
● Husk at der ved hver spørgsmål er 3 forkerte og 1 rigtigt svar og husk at markere det 

rigtige svar. 

Når din KAHOOT er færdig, står der et pin nummer. 

Det pin nummer skal hold 4 sende til Selene og hold 5 sende til Tuna, 
fgunordtuna@gmail.com

Senere finder vi ud af om I skal spille hjemmefra, eller vi gør det når vi er tilbage på skolen, 
samlet igen. 

mailto:fgunordtuna@gmail.com

