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Betingelser for brug af dette materiale

Alle rettigheder til dette materiale tilhører Anne Fontenay og Christina Enig.
Copyright 2021.

Materialet er udarbejdet af Anne Fontenay og Christina Enig, og har du spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte os på floejterpaatvaers@outlook.dk.
 
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold
til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud
over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted
efter forudgående aftale med licensgiver.

Alle illustrationer er lavet med Canva.

Tak, fordi du respekterer vores arbejde, og tak, fordi du købte vores materiale. Vi
håber, du og dine elever får stor glæde af det. 

Rigtig god fornøjelse!
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Velkommen til fødselsdagsfest for Fløjter på tværs

Vi er glade for at se dig til vores store fødselsdagsfejring af Fløjter på tværs. I dette materiale har vi samlet en masse
sjove ting, vi skal lave og spille sammen. Du kan blandt andet komponere din egen fødselsdagssang, du kan lave flag-
guirlander, lave rytmer med sjove terninger og vi har trykt flotte plakater.
Men først skal du lære vores otte venner at kende.

Til at hjælpe os med at fejre fødselsdagen har vi fået hjælp af otte dyr. De syv af dyrene har hver fået et bogstav - de
har selv fået lov til at vælge, hvilket et de allerbedst kunne lide. 
Dyret begynder ikke med samme bogstav, som det de har valgt, da de ikke alle taler samme sprog. På denne måde kan vi
mødes i hele verden og fejre fødselsdagen sammen. 

Det er nu din opgave at give alle dyrene et navn, der begynder med det bogstav, dyret har valgt. 
Her kan du se, hvilket bogstav de syv dyr har valgt. Nogle gange skal vi sætte et fortegn foran en af de toner, vi skal
spille, så her kan du bruge dyr nummer otte. Du kan enten sætte et     eller et    foran det bogstav, som dyr nummer otte
skal bruge og give dyret et navn, der begynder med det bogstav. Dyr nummer otte kan altså ende med at have flere
navne eller mange søskende.

På de næste sider kan du se alle dyrene. Du skal i firkanten skrive det bogstav, dyret har valgt. På nodelinjerne skal du
tegne den node, der passer til bogstavet, og du skal på linjen skrive det navn, du har valgt at give dyret. Husk, at navnet
skal starte med det samme bogstav, som dyret har valgt. 

Rigtig god fornøjelse!

Anne og Christina
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