
Mælkebøtter
Når du går en tur om sommeren, er du helt sikkert gået
forbi en mælkebøtte. Mælkebøtter er nemlig ret typiske i
Danmark, og er en plante, der nemt vokser i alt slags jord
og vejr. Det er vinden, der bærer mælkebøttens
frø, og derfor spredes planten nemt og hurtigt 
til nye levesteder. 
Mælkebøtter blomstrer om sommeren, 
men allerede fra marts måned kan knopper 
og blade ses. 
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Mælkebøtter er sjældne i Danmark.
Mælkebøtter vokser nemt og hurtigt. 
Mælkebøtter blomstrer om sommeren. 

Mælkebøtter er typiske i Danmark.
Det er vinden, der spreder mælkebøttens frø.
Mælkebøtten blomstrer om sommeren.

Mælkebøtter er typiske om sommeren. 
Mælkebøtter vokser bedst i våd jord. 
Mælkebøtter blomstrer i foråret. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Astronaut-is
I 1958 blev Astronaut-isen lanceret af firmaet Premier Is.
Dengang hed den dog noget helt andet. Der hed isen
nemlig 'Himmelhunden'. Først i 1976 blev navnet ændret
til Astronaut. 
Isene bliver lavet på Premier is' eget ismejeri, der ligger i
Thisted. Astronaut-isen er den mest solgte is hos Premier
Is, og når de laver isen på ismejeriet, laver de intet
mindre end 9500 Astronaut-is i timen! 
Astronaut-is er en limonade-is med en rød eller gul
vingummi i toppen. 
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En Astronaut-is hed engang Himmelhunden. 
I 1977 ændrede de navnet til Astronaut.
Isen bliver lavet af Premier Is.

I 1958 blev Astronaut-isen lanceret af Premier is. 
Astronaut-isen er den mest solgte is hos Premier is. 
Der er en rød eller grøn vingummi i toppen af isen.

Premier Is' eget ismejeri ligger i Thisted.
De kan lave 9500 Astronaut-is i timen.
Det er en limonade-is.

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Tour de France
Den 1. juli 2022 starter verdens største cykelløb Tour de
France. For første gang nogensinde skal cykelløbet starte i
Danmark. Den store åbning af løbet, også kaldet 'grand
départ' foregår i København. Her vil alle hold og ryttere
blive præsenteret i et stort show.  Derefter skal der køres
tre etaper i Danmark inden cykelløbet
tager til Frankrig og cykler videre. 
Afslutningen på cykelløbet sker den 24.
juli på Champs-Élysées i Paris. 
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Den 1. juli starter Tour de France
Tour de France er verdens største cykelløb.
Løbet afsluttes den 24. juli i Paris.

Tour de France løbet starter i Tyskland. 
Den store åbning af løbet kaldes 'grand départ'.
Løbet afsluttes i Paris. 

Tour de France er verdens største cykelløb. 
Den store åbningsfest foregår i København.
Afslutningen på løbet bliver i Århus. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Fårup sommerland
I Nordjylland i Danmark ligger Fårup Sommerland. 
Parken har åbent fra april og indtil oktober. Fårup
Sommerland har forlystelser for store og små. 
Faktisk har de også Danmarks største, hurtigste og højeste
rustjebane. Forlystelsen hedder Fønix. 
Fønix er 40 meter høj, 905 meter lang og så
har den en topfart på 95 km/t! 
Man skal være 120cm. for at kunne prøve Fønix
forlystelsen. 

POST 4

Fårup Sommerland ligger i København. 
Parken har åbent fra 9.april - 23. oktober. 
Fønix har en topfart på 95 km/t.

Fårup Sommerland har forlystelser for store og små. 
Fønix er den største, hurtigste og højeste rutsjebane i DK.
Man skal være 120 cm. for at kunne prøve Fønix. 

Fårup Sommerland ligger i Danmark. 
Fønix er 40 meter høj. 
Man skal være 150 cm. for at kunne prøve Fønix. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Solen
Når det er sommer i Danmark, har vi heldigvis en masse
dage, hvor solen er fremme. Den varmer dejligt, så vi kan
sidde i solen og løbe rundt i shorts og t-shirt. 
Solen er faktisk en kæmpestor stjerne, der er ude i rummet. 
Man siger, at solen står op i øst, og går ned i vest, men
faktisk står solen helt stille. Det er nemlig 
jorden og alle de andre planeter, der drejer 
rundt om solen. 
Solen er 109 gange større end jorden. 
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Solen står op i øst, og går ned i vest. 
Solen er 109 gange større end jorden.
Solen er en kæmpestor planet. 

Solen er en kæmpestor stjerne. 
Solen står stille.
Solen er 150 gange større end jorden.

Solen er en stjerne. 
Jorden og de andre planeter drejer rundt om solen. 
Solen er 109 gange større end jorden. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Verdens dybeste pool
Verdens dybeste pool finder man i Dubai. Poolen kaldes
'Deep Dive Dubai', og åbnede i juli 2021. Poolen er 60,02
meter dyb og er godkendt som verdens dybeste pool af
Guiness Rekordbog. Poolen rummer 14 millioner liter vand,
og det er faktisk muligt at tage på dykketur der i. 
Hvis man dykker i 'Deep Dive Dubai', kan man opleve
forladte bygninger, et bibliotek,
en spillehal og faktisk kan man også 
tage et spil bordbodbold under vandet. 
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Verdens dybeste pool findes i Dubai. 
Poolen er 45 meter dyb. 
Poolen er i Guiness Rekordbog. 

Verdens dybeste pool kaldes 'Deep Dive Dubai'. 
Poolen rummer 14 liter vand. 
Man kan spille bordfodbold under vandet.

Verdens dybeste pool findes i Dubai. 
Poolen åbnede i juli 2021. 
Poolen er 60,02 meter dyb. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Sommerferie
Når vejret bliver varmere, og kalenderen nærmer sig
slutningen af juni måned, så er det ved at være tid til
sommerferie for danske folkeskoleelever. Men sådan har
det faktisk ikke altid været. 
Det var først i 1938, at den første ferielov blev vedtaget. Der
fik alle danskere ret til at holde 2 ugers ferie
i løbet af et år. Det var først i 1979, at alle 
danskere fik ret til fem ugers ferie. 
Danske elever går ca. 200 dage i skole i 
løbet af et år, hvilket giver 165 ferie- og
fridage.
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I 1938 blev den første ferielov vedtaget. 
I 1979 fik danskerne ret til fem ugers ferie. 
Danske elever går ca. 200 dage i skole. 

I juni måned er det tid til sommerferie for danske elever.
I 1983 blev to ugers sommerferie vedtaget. 
I skolen er der ca. 165 ferie- og fridage. 

I 1979 fik danskerne ret til fem ugers ferie. 
Danske elever får sommerferie i august. 
Danske elever går ca. 200 dage i skole. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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Hvepse
Hvis du sidder på terrassen en varm sommerdag og nyder
et glas saftevand eller en sodavand, har du helt sikkert
mødt en hveps. Hvepse elsker nemlig sukker. 
En hveps bliver ca. 4 uger gammel, og bruger ofte de første
to uger på at samle føde. De sidste uger bruges på at
forsvare hvepseboet. 
Hvepse bor i hvepsebo. De bliver startet af 
dronningen. Hun starter med at bygge et lille 
hvepsebo på størrelse med en tennisbold.
Sammen bygger hvepsene boet større, og i 
løbet af sommeren kan der nemt bo 2-3000 
hvepse i et hvepsebo. 
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Hvepse elsker sukker.
Hvepse bliver ca. 4 uger gamle. 
Der kan nemt bo 2-3000 hvepse i et hvepsebo.

Hvepse kan ikke lide sukker. 
Hvepse bor i et hvepsebo.
Hvepsedronningen starter hvepseboet op. 

Hvepse bruger de første to uger på at samle føde.
Hvepse bliver 3 uger gamle. 
Der kan nemt bo 2-3000 hvepse i et hvepsebo.

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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3 spændende steder i Billund
Når det er sommer, har byen Billund i Midtjylland ofte rigtig mange
besøgende. I Billund ligger der nemlig både Legoland, Lalandia og
Danmarks næststørste lufthavn Billund Airport. 
Legoland åbnede for første gang i 1968. I starten kunne man
komme ind og se kendte bygninger og steder fra hele verden
bygget i Legoklodser, men i dag er Legoland en stor
forlystelsespark. I 2018 åbnede LegoHouse også i Billund.
Lalandia i Billund åbnede i 2009, og har både bowlingbaner,
minigolf, skøjtebane og et vandland på over 10.000 m2. 
Billund Lufthavn blev anlagt i 1961, da Legos direktør 
byggede en 800 meter privat landingsbane. 
Lufthavnen blev åbnet for alle 1. november 1964. 
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I Billund ligger Legoland, Lalandia og Billund Airport.
Legoland åbnede for første gang i 1980.
BIllund Airport åbnede for alle i 1964.

Billund Airport er Danmarks næststørste lufthavn.
LegoHouse åbnede i 2018.
Lalandia i Billund åbnede i 2019.

Legoland er i dag en stor forlystelsespark.
Der er en skøjtebane i Lalandia i Billund. 
Billynd Lufthavn blev anlagt i 1961 af Legos direktør. 

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.

A
B

E



skolelærerlife.dk

Candyfloss
Har du prøvet at smage en candyfloss før? En candyfloss er
lavet af sukker og farvestof, og så er der massevis af luft.
Candyflossen består af en slags spundet sukker. 
Det er nemt at lave candyfloss, hvis man har en
maskine til det. Sukkeret hældes i en skål i midten 
af maskinen, skålen opvarmes og sukkeret smelter.
Skålen begynder at dreje rundt og det flydende 
sukker flyver igennem nogle små huller i 
maskinen. Når sukkeret køles ned, danner det 
sukkertråde. Hvis man sætter en pind ned i skålen, 
sætter disse sukkertråde sig fast på pinden, og så 
er der candyfloss. 
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Candyfloss er lavet af sukker, farvestof og luft. 
Candyfloss er nemt at lave, hvis man har en maskine.
Sukkeret skal opvarmes, før der kan laves candyfloss.

Candyflossen består af en slags spundet sukker. 
Candyfloss er lavet af sukker, mælk og fløde. 
Når sukkeret køles ned, danner det sukkertråde. 

Candyfloss er lavet af sukker, farvestof og luft. 
Sukkeret skal fryses ned, inden man kan lave candyfloss.
Candyfloss er nemt at lave, hvis man har en maskine.

Hvor passer alle tre sætninger? Skriv bogstavet på dit svarark.
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