
Opgavebingo 

Kravet er, at du skal læse danske bøger. Det er tilladt at læse i Søren og Mette bogen        

Du må gerne springe i rækkerne. Få en voksen til at skrive på et stykke papir, hvilke opgaver 

du har lavet!  

Husk at læse opgaverne godt og grundigt igennem inden du går i gang. 

God arbejdslyst! 

Læs 15 minutter under dynen, med 

en lommelygte. 

 

Se dagens afsnit af ultranyt 

Kopier link: 
https://www.dr.dk/ultra/ultranyt 
 

 

Find et godt sted i sofaen, læg 

benene op og læs i 15 minutter. 
 

 
 

16.april blev Dronning Margrethe 

80 år. 
Find frem til mindst fem 

oplysninger om hende på google.dk. 

Måske finder du frem til nogle 
interessante/sjove 

oplysninger/historier. 
Skriv det du har fundet ud af (med 
sætninger) i Office og del med mig 

 

Læg dig på gulvet og læg benene op 

i sofaen, læs sådan i 15 minutter. 
 

 

 

 
 

Se en dansk tegnefilm. 

Du må selv vælge. 
Der er masser at vælge imellem på 

YouTube, Netflix, Ramasjang 

 
 

 

 

Læs højt for din søster eller bror, 

hvis du ikke har en, så læs for din 
bamse. Du skal læse i 15 min 

 
 

Lav øvelsen planke og læs i 10 

minutter. Du må kun læse, når du 
ligger i planke. 

 

Tag din bog med på toilettet og læs i 

minimum 10 minutter.  
(Husk at slå en ordentlig prut☺) 

 

 

Byg en hule med puder og tæpper 

og læs 30 minutter i den.  
 

Find selv på en sjov måde og læs i 

10 minutter. Fortæl os andre om det, 

når vi ses igen.  
Du må gerne få en voksen til at tage 

et billede af dig og sende det til mig 

enten på Office eller Messenger 

Lav en kop dejlig varm kakao og 

læs i 15 minutter med et tæppe over 

dig. Husk skumfiduser ☺ 
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Find en film på engelsk og se den 

med danske undertekster.  

 
Husk popcorn! 

 

 
 

Balancer med en bog på hovedet, 

samtidig med at du læser i 10 

minutter. 
 

 

 

Find din dansk bog (Søren og 

Mette) frem og bladre op på side 15. 

Læs de første 30 ord godt og 
grundigt igennem, fordi du skal 

skrive diktat. Læg danskbogen inde 

i dit værelse på sengen og dit 

skrivehæfte i køkkenet. Løb så ind 
på værelset og læs to-tre ord, husk 

dem og løb ud i køkkenet igen og 

skriv dem i hæftet. Bliv ved indtil 
du har skrevet alt. Husk ogsåa at 

skrive komma og punktum. Skriv 

diktaten i et hæfte. Bagefter skal du 
rette diktaten sammen med en 

voksen 

 
Læg dig som denne hund og læs i 

10 minutter. 
 

 

 
 

Følg linket, og læs 20 minutter på 

siden. Find en opskrift, du kan lave 
med mor, far, søster eller bror. 

http://gocook.dk/gocookbook 

 

 

Find det nyeste reklameblad og 

skriv ned i et skrivehæfte, hvad du 
kunne tænke dig at købe til din mor 

og far. Skriv også hvorfor du vil 

købe det til dem. 

 
 

Læg dig under spisebordet, husk en 

pude til dit hoved, og læs i 15 

minutter i din bog. 

 
 

Skriv om det du savner allermest 

ved at gå i skole. 
Skriv i Office. Husk at gøre dig 
umage med at forklare. Der skal 

skrives med sætninger. 

 

Se dagens afsnit af ultranyt 

Kopier link: 

 
https://www.dr.dk/ultra/ultranyt 
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Følg linket og læs om ordsprog og 
talemåder. Find et ordsprog, som du 

specielt godt kan lide. Skriv det ned 

i et hæfte og lær det udenad, også 
betydningen. Du kan også prøve at 

tegne ordsproget/talemåden 

Kopier link: 
https://ordsprogogtalemaader.dk/ord
spro g-betydning/ 

 
 

Læs 10 minutter højt for din mor  
eller far. 

 

 

Ring til en af dine bedsteforældre og 
læs højt i 10 minutter, gerne via 

FaceTime eller en anden app. 

 

 

Lav en lille slikskål (efter aftale 
med mor eller far) eller frugt og sæt 

dig i sofaen og læs i 15 minutter, 

mens du guffer dig igennem 
slikket/frugten. 

 
 

Sid i en vindueskarm og læs i 10 
minutter 

 

 

 
 

Vend din bog på hovedet, og prøv at 
læse i 10 minutter. 

 

 

 
 

Læs 20 minutter om dit yndlingsdyr, 

søg på internettet. Husk, hvad du 
har læst, så vi kan høre om det, når 

vi ses igen. 

 

 
 

Tag varmt tøj på, find et varmt 

tæppe, og læs 15 minutter udenfor. 
 

 

 
 

Se filmen En isbjørn i New York 

kopier link: 
https://www.dr.dk/tv/se/boern/ultra/

en-isbjoern-i-new-york/en-isbjoern-

i-new-york-2/en-isbjoern-i-new-
york?ultra_app=true&ultra_header=

true#!/ 
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