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Indskoling opgavesamling

Ved udarbejdelse af opgaver til indskolingsbørnene er der lagt 
vægt på, at de er tværfaglige også hver for sig. 
Det er vores antagelse, at børnene i den alder oplever 
omverdenen og sig selv i helheder. Derfor har vi ikke målrettet 
opgaverne kun gældende til ét fag.
Der er ligeledes en ekstraopgave om at filme dagen i Fårup.

Hermed håber vi også på, at hver opgave appellerer til flere 
elever - ikke blot de specifikt fagstærke inden for ét område.
Hensigten er ligeledes at fastholde, at en kontekst kan anskues 
ud fra mange forskellige positioner, som vi senere benævner 
“fag”.

Fårup Sommerlands styrke er netop - i forhold til et faglokale - at der 
ikke står “fag” på det, som børnene oplever i helhed. Fx kan et 
træ ikke udelukkende henføres til biologi, men også til engelsk, 
musik, billedkunst, dansk og matematik.

Denne opgavesamling dækker øvelser inden for følgende fag:

Musik, naturfag, teknologi, engelsk, matematik og natur.

OBS!
Til alle opgaver i dette hæfte medbringes 
en fuldt opladt mobiltelefon.
Der er mulighed for gratis netadgang over 
hele Fårup Sommerland på “Faarup WI-FI”

intro
TIL LÆRERNE



I denne opgavesamling, 
skal eleverne arbejde med:
- Former og geometri
- Trafik, kort og skilte
- Fup eller fakta
samt Musik og bevægelse

Opgave-
hæfte

I denne opgavesamling skal I arbejde med:

MATEMATIK/IDRÆT: Former & geometri
FÆRDSELSLÆRE/DANSK/MATEMATIK: Trafik
DANSK/ENGELSK/MATEMATIK/GEOGRAFI: Kort og skilte
DANSK/MATEMATIK/NATUR/TEKNOLOGI: Fup eller fakta
DANSK/MUSIK:  Lyrik & dans

INDSKOLING

2. - 3. KLASSE

OPGAVESAMLING 1



MATEMATIK/IDRÆT
FORMER OG GEOMETRIFORMER OG GEOMETRI

Eleverne skal inden besøget have kendskab til de forskellige 
geometriske former. 

1. Øv de forskellige geometriske former
    a. Trekant, firkant, femkant, sekskant, syvkant og ottekant
    b. Kvadrat, rektangel og cirkel
2. Farv figurer i de rigtige farver
3. Byg på sømbræt, og tegn på papir
    Eleverne skal medbringe en mobiltelefon med kamerafunktion, når I  
    besøger Fårup
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FØR BESØGET

Trekant

Sekskant

Cirkel

Firkant

Syvkant

Kvadrat

Femkant

Ottekant

Rektangel



Gå hen til Vulkanen
1. Hvilken form har grundfladen på Vulkanen?
2. Tegn grundformen på et papir

Gå til hoppepuderne, der ligger tæt på “Mine-Expressen”
1. Mål omkredsen på begge hoppepuder
2. Tegn grundformen på et papir i det rette målestokforhold

EFTER BESØGET
1. Design et klatretårn med andre geometriske former
2. Byg evt. klatretårnet

Gå ned til Edderkoppespindet
1. Kig nærmere på edderkoppespindet
2. Kravl op i Edderkoppespindet, og find geometriske figurer
3. Brug jeres kroppe til at bygge forskellige figurer 
    Få en fra gruppen, der står på jorden, til at tage et billede af  
    de figurer, I laver
4. Tegn de geometriske figurer, I fandt i Edderkoppespindet

UNDER BESØGET
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FÆRDSELSLÆRE, DANSK, MATEMATIK

trafiktrafik

1. Snak med eleverne om vejskiltene. Hvad betyder de?
2. Få eleverne til at farvelægge forskellige skilte. Tag evt.           
    udgangspunkt i dem nedenfor.
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FØR BESØGET



Gå hen til Færdselsskolen, og sæt kryds ved de rigtige svar ved 
følgende 5 skilte. 
Når I har svaret på spørgsmålene, så skal I tage jeres eget kørekort 
på færdselsskolen.

UNDER BESØGET

Svar på spørgsmålene nedenfor ved hjælp af den information, I kan 
finde ved Færdselsskolen
Hvad koster 10 liter nøddeolie? 
Hvad koster 5 liter rapsolie? 
Hvilke slags olier kan man tanke? 
Hvor høj SKAL man være for at køre i den store Færdselsskole? 
Hvor høj må man MAX være for at køre i den store Færdselsskole?

Hvad betyder dette skilt?
I skal overhale
I må ikke overhale
I skal køre ved siden af hinanden

Hvad betyder dette skilt? 
I må køre
I skal stoppe, og se, om der kommer andre biler
Parkering forbudt

Hvad betyder dette skilt?
I skal stoppe for de gående
Her må I ikke køre stærkt
I må IKKE gå lige over vejen

Hvad betyder skiltet?
Pas på musen
Pas på løven
Pas på rådyret

Hvilken vej SKAL man køre?
Til højre
Til venstre
Det må man selv om
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EFTER BESØGET
Gå en tur rundt om vejene ved jeres skole, og løs følgende opgaver.
Hvilke skilte møder I på vejene? 
Tag et foto af dem, og tal om betydningen i klassen efterfølgende.



DANSK/ENGELSK/MATEMATIK/GEOGRAFI
KORT & SKILTEKORT & SKILTE

Find engelske ord
Gå til området omkring indgangen og 
“Spisekammeret”.
Hvilke engelske ord kan I finde? (Sæt 
kryds)
1. ____ Burger
2. ____ Slush Ice
3. ____ Steak
4. ____ Pop corn
5. ____ Hot dog
6. ____ Candy floss
7. ____ Refill

FØR BESØGET

UNDER BESØGET

Sæt Fårup Sommerland på Danmarks-
kortet: 
Find Danmarkskortet ved Informations-
bygningen ved indgangen. 

• Sæt en rød prik på jeres Danmarkskort, 
hvor Fårup ligger 

• Sæt en blå prik, hvor I selv bor  

• Sæt også en prik, hvor jeres skole ligger 
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Besøg sammen med eleverne Google Maps på nettet, og løs/snak om 
følgende: 

1. Hvor langt er der fra jeres skole til Fårup Sommerland? 
2. Hvilke byer skal I køre igennem? 
3. Hvor lang tid tager det at køre fra jeres skole til Fårup Sommerland? 

Gennemgå på klassen de engelske ord sammen, så alle forstår 
betydningen.

02/03/2018 13.20

Side 1 af 1https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Denmark_North_Jutland_location_map_%28ca%29.svg

Blokhus

Løkken

Aalborg



Frit
valg 39,-

Hotdoghytten_2016_50x70cm.indd   1 09/05/16   15.44

Hvilket billede passer til hvilket ord?
Sæt x ved de ord, I kan finde - og forbind ordet med billedet 
med en streg.

Burger

Slush ice

Steak

Popcorn

Hotdog

Candy floss
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Gå ned til den store legeplads, og find vejviserpælen 
Skriv de rigtige navne på pilene.

Jeres højde
1. Gå ned til Restaurant Oasen
Hvad vil det koste for jer at spise i Oasen? (Kig på skiltet udenfor - 
hvor høje er I? - find så prisen)
2. Hvis hele gruppen skal spise, hvor meget vil det så koste? (cirka) 
3. Tegn beløbet i mønter og sedler

Gå ned til “Mine-Expressen”
Hvor høj skal man være for at køre alene med Mine-Expressen? 
Er I høje nok? 
(sæt kryds) 
     JA  NEJ

Hvis I er høje nok og har lyst, så kan I prøve “Mine-Expressen”
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Tid
1. Gå ned til Hestene
2. Hestene holder pause i 45 min. 
3. Tegn det ind med rødt på uret 

Hvornår holder hestene pause?
Tegn viserne på uret 

Pause START Pause SLUT

Indskoling 2. - 3. Kl. Opgavesamling 2
Opgave 3



Hvor lang tid tager en togtur rundt i hele parken?
Sæt kryds ved det rigtige svar:

      5 minutter
      20 minutter
      1 time

Sæt kryds ved de forlystelser, som I kommer forbi under turen.
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Orkanen

Skattejagten Kanoerne

Hestene

Den store legeplads Mine-Expressen

FalkenAquaparken



Hvad betyder skiltene?
Kig på skiltene - sæt streg fra billedet til den rigtige tekst

Hunde må ikke medbringes.

Mad og is må ikke medbringes.

Mobiltelefoner må ikke medbringes.

Prøv ikke forlystelse, hvis du har    
pacemaker.

Prøv ikke forlystelse, hvis du har    
dårlig ryg.

Fodtøj forbudt

Puslerum

Kør ikke ned med hovedet først

Prøv ikke forlystelse, hvis du er gravid.

Førstehjælp.
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EFTER BESØGET
Gå en tur sammen rundt på vejene omkring skolen, og tag et 
foto af alle de skilte, som I møder. 
Lav derefter i fællesskab selv en opgave magen til opgave 3, 
og løs opgaven i grupperne fra Fårup Sommerland.



DANSK, MATEMATIK, NATUR OG TEKNOLOGI
Fup eller faktaFup eller fakta

UNDER BESØGET

Voksne må gerne køre i forlystelsen 
“Racing Team”

Hvad hedder hunden, der bor i 
hundehuset?

Kan I se en ræv, når I kører i “Safaribilerne”?

Hvor høje skal I være for at køre uden en 
voksen i “Skovsuset”?

Hvor mange forlystelser er der i 
“Børnetivoli”?

Må et barn som er 95 cm høj køre i 
“Tønderne”?

Hvor lang tid tager en tur i 
“Mine-Expressen”?

Hvilket dyr er på skiltet til “Mariehønen”?

Kan du se en elg, når du kører i 
“Safaribilerne”?

Hvor mange dyr er der på skiltet til 
“Tønderne”?

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Vaks Fido

100cm 120cm

8 11

ca.
1 min.

ca.
3 min.

Egern Pindsvin

1 2
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Lav følgende Fup eller Fakta, når I besøger Børnetivoli

Snak med eleverne om bl.a. cm og m: 
1. Hvordan måler man eks. højde? 
2. Hvordan tager man tid? 
De 10 opgaver gennemgås, så alle forstår dem. 
Læs om aktiveterne på www.faarupsommerland.dk/dk/forlystelser/
alle-forlystelser/ 
- og se evt. videoerne.

FØR BESØGET



EFTER BESØGET
1. Gennemgå spørgsmålene med eleverne, og find de rigtige svar
2. Tal om forlystelserne i Børnetivoli, og lad børnene vurdere dem  
    ved at udarbejde en top 3
3. Har I lavet opgaven “Film din dag i Fårup Sommerland” under  
    jeres besøg, så se evt. videoerne igennem, når I kommer tilbage  
    på skolen for at genopfriske forlystelserne
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MUSIK OG BEVÆGELSEMUSIK OG BEVÆGELSE

1. Dans Fårup-dansen sammen med din gruppe for din lærer,     
    mens det bliver optaget. I kan fx. være på Eventpladsen.

UNDER BESØGET

1. Eleverne skal lære Fårup-dansen (link bit.ly/Faarupdansen)
2. Lær Skovsangen (link bit.ly/Skovsangen) med Povl Kjøller. 
    I kan finde teksten her (link bit.ly/SkovsangenTekst)

    Der skal medbringes en mobiltelefon, der kan optage video

DANSK/MUSIK

Indskoling 2. - 3. Kl. Opgavesamling 2
Opgave 5

EFTER BESØGET
1. Syng “Skovsangen” i en musiktime
2. Dans Fårup-dansen i en musiktime
3. Se videoerne I optog i Fårup Sommerland

scan QR-koderne 
for at følge links!

FØR BESØGET
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FILM DIN DAGFILM DIN DAG
Medbring en mobiltelefon i Fårup, og lav optagelser af jeres 
dag i Fårup. 

I løbet af jeres besøg i parken kan I jævnligt lave små 
filmoptagelser, både af turen til parken, mens I arbejder med op-
gaverne, og når I prøver forlystelser.

Når I kommer hjem, skal I sammen redigere en præsentation fra 
jeres besøg. Brug eks. redigeringsværktøjet WeVideo i Skoletube. 
I kan også downloade et gratis redigeringsværktøj, fx Windows 
Live Moviemaker, Movavi Video Converter, eller anvende det I 
bruger på jeres skole. I vælger selv. 

Upload filmen til YouTube, og send linket til info@faarup.dk. 

Så er I med i konkurrencen om at vinde en udflugt for hele 
klassen til Fårup Sommerland.

Vind en dag i 

FÅRUP 

SOMMERLAND

for hele klassen


