
 

             

Tre skriveopgaver til historien om børnene 
 

Den varme stol 

Jeres gruppe har læst en historie om et barn fra et andet land. Forestil jer at barnet 
                kommer på besøg, så I kan stille spørgsmål. Sådan gør I: 
                - skriv tre spørgsmål ned – GODE spørgsmål, som det er muligt at besvare 
                - I skiftes til at sidde i ”den varme stol” – når I sidder dér, må I leve jer ind i den  
                  historie, I har læst og besvare spørgsmålene, så godt I kan. 
                - alle i gruppen får lov til at sidde i ”den varme stol” – I får tre spørgsmål hver 
                - når I er færdige med ”den varme stol”, skriver I en tekst, som et ekstra afsnit i  
                   historien. I kan kalde det: Mere om…  
                      

Skriv et brev 

Jeres gruppe har læst en historie om et barn fra et andet land. I skal skrive et brev til  
                det barn. 
                Det er jeres lærer, der bestemmer, om I skriver et brev hver for sig eller i gruppen. 
                Sådan gør I 
                - Husk at et brev starter med Hej… eller Kære… 
                - i brevet skal der stå noget om, hvordan det var at læse historien 
                - i brevet skal der stå lidt om jer selv 
                - husk at et brev slutter med en hilsen og en underskrift 
                      

Et portræt af dig selv 

Jeres gruppe har læst en historie om et barn fra et andet land. Skriv et portræt af dig  
    selv. Måske kan du tage nogle billeder til. Hvad kan du tage med i historien?: 
   - navn, alder 
                - din familie – deres betydning og noget, I laver sammen 

                - din yndlingsmad – kan du selv lave det? 
                - hvor du bor – hvordan din bolig ser ud 
                - dine venner og det, I laver samme 
                - din skole – dine bedste fag  
                - fritid – går du til noget sport, musik, klub… Har du pligter hjemme? 
                - noget du er særlig optaget af eller ofte tænker på 
                     

                Portrættet kan skrives på computer eller i hånden. Sæt det flot op – gerne med 
                billeder – og hæng alle portrætterne op i klassen. 
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