
Din madglæde 

Organisering:  

• Rum: Klasselokale 

• Tid: 15-25 minutter 

Rekvisitter:  Elevmaterialet: Spilleplade findes på denmagiskemadkasse.dk  

  Terninger 

Forud for aktiviteten:  

  Print spilleplader, så der er én plade pr. to elever.  

Aktiviteten: 

1. Del eleverne i grupper to og to. Hver gruppe får en spilleplade og to terninger.  

2. Eleverne slår på skift med to terninger - det første tal er vandret, det andet tal er 

lodret. Eleverne svarer på spørgsmålet på spillepladen.  

Mål med aktiviteten 
Børnehaveklassen Fælles Mål: 
• Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord- og 

sætningsdannelse. 
• Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster. 

Dansk Fælles Mål:  
• Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert. 
• Eleven har viden om og kan anvende enkle førlæsestrategier. 
• Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale.
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Spil to og to - slå med to terninger. Første terning er vandret  næste terning lodret  

 

 
 

 

1 
 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1 
 

Hvad er din 
livret? 

 
Hvem spiste du 
aftensmad med i 

går? 

 
Sig 3 grønne 
grøntsager. 

 
Nævn dine 3 

yndlingsretter. 

 
Hvis du var en 

frugt, hvilken var 
du så? 

 
Hvor vokser 

gulerødderne? 
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Forklar 
hvordan din 

madpakke ser 
ud i dag. 

 
Hvordan dufter et 

æble? 

 
Hvor tit laver du 

mad? 

 
Fortæl noget 

om et jordbær. 

 
Nævn en 

madvare, som er 
sur.  

Sig mindst 3 ting, 
som hører under 

””fisk” i 
Madpakkehånden.  

 

3  
 

Hvad er det 
mest skøre, du 

har spist? 

 
Hvilken frugt kan 

du bedst lide? 
Hvorfor? 

 
Har du en 

sølvske ligesom 
Juicy? 

 
Hvad fik du til 
aftensmad i 

går? 

Spiste du hele 
din madpakke i 

går? 
Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

 
Nævn mindst 3 

røde frugter.  

 

4 
Hvordan 

smager en 
banan? 

Forklar, hvordan en 
agurk ser ud.  

Hvordan er en 
hyggelig 

spisepause? 

Er din 
madpakke 

sund? 

Hvad fik du til 
aftensmad i går? 

Hvad ville være 
lækkert i en 
smoothie? 
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Fortæl en 

historie om 
mad. 

 
Hvordan er din 

yndlingsmadpakke? 

 
Hvordan dufter 
en ostemad? 

 
Nævn en 

madvare, som 
er salt.  

Hvilke 5 
kategorier har 

Madpakke 
hånden? 

 
Fortæl om din 

bedste 
restaurantoplevelse. 
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Forklar, hvad 
Madpakke 
hånden er.  

 
Nævn en madvare, 

som er sød.  

 
Hvis du var en 
grøntsag, hvad 

skulle det så 
være? 

 
Har du været 
med til at lave 
din madpakke? 
 

Du må tage én 
madvare med 
på en øde ø – 
hvad er det? 

 
Kan du lide jeres 

spisepause? 
Hvorfor/hvorfor 

ikke? 
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