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Introduktion 

Her efter sommerferien hvor elever og lærere har været på ferie i flere uger og 
væk fra hinanden, er det godt med en isbryder hvor man kan komme ind på 
livet af hinanden igen. 
Der er mange og forskellige spørgsmål, man kan også bruge dem til samtale 
på klassen. 
Nogle af spørgsmålene er gengangere fra mit materiale “Find en 
klassekammerat der i weekenden har” og “Find en klassekammerat der i 
påskeferien har”. Men de er også gode i denne sammenhæng. 

God fornøjelse 
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Find en klassekammerat der …………….. i sommerferien 
Navn: 
 
                har sovet længe

               har læst en god bog

 
                har spillet fodbold

     har besøgt sine bedsteforældre

                 har set tv

              har lavet mad

              har gået ture

              har spist slik

      har været en tur i skoven

        har været ude at cykle 

        har haft mundbind på 

   har ryddet op på sit værelse

     har spillet et instrument

            har været syg

har lavet lektier

har leget med en hund eller kat

har spist pandekager

har spillet på computer

har taget billeder

har været på biltur med forældre

er kommet sent i seng hver  aften
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har været ud at bade i havet

har været i udlandet

har været på camping

har været i biografen

har kørt i tog

har været ude at sejle

har spist is

har grillet

har haft feriegæster

har gået en tur ved stranden

har set fodbold

har set andet sport i tv

har sovet sammen med en fra 
klassen

har badet i en swimmingpool

har gået i bare tæer

har løbet på løbehjul

har set en sjov film

har hoppet i trampolin

har været i et storcenter

har mødt en lærer i ferien

har været i sommerhus

har glædet sig til at komme i skole
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