
Hallo-ween Græs-kar
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Den 31. oktober er det hallo-ween.
Du kan klæde dig ud i uhygge-ligt tøj.
Mange børn går fra dør til dør og siger 'Slik
eller bal-lade. 
Hvis de er heldige, får de slik i deres spand. 
Man kan klæde sig ud som en spøg-el-se,
en heks eller et ske-let. 
Det var Ir-land, der holdt hallo-ween som
de første i verden.
Hallo-ween kan være uhygge-ligt.

Hvornår er det hallo-ween?
Hvad siger man til hallo-ween?
Hvilket land holdt hallo-ween først?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Til hallo-ween kan man sætte et græs-kar
udenfor sit hus. 
Der er mange, der sætter lys i deres 
græs-kar.
Man kan selv skære sit græs-kar.
Hvis man går rundt og laver 'slik eller 
bal-lade, er der mange, der har sat et græs-
kar ved deres dør. 
Man kan faktisk også spise et græs-kar.
Der er mange, der spiser græs-kar-suppe.

Hvad kan man sætte udenfor sit hus?
Hvad kan man putte i sit græskar?
Hvad kan man også lave med græskar? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.



Walk'n'Talk

Læs og forstå

Walk'n'Talk

Læs og forstå



Slik eller bal-lade
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Til Hallo-ween går mange børn rundt fra
hus til hus. 
De ban-ker på døren og siger 'slik eller 
bal-lade. 
Hvis de er heldige, får de slik, cho-ko-lade
eller man-da-rin-er. 
Nogen har pyntet deres hus op til 
hallo-ween.
Måske hæn-ger der et spø-gel-se udenfor.
Der kan også være et ske-let. 
På engelsk hedder det Trick or Treat. 

Hvad siger børn, når de ban-ker på døren til
hallo-ween?
Hvad har nogen gjort ved deres hus?
Hvad hedder slik eller bal-lade på engelsk?

Spørgsmål til teksten
1.

2.
3.

Vampyr

Skolelærerlife.dk

En vampyr kan både være en mand og en
dame. 
En vampyr ligner et menneske. De har bare
bleg hud. 
Derfor er vampyrer farlige. De er svære at
kende. 
En vampyr tåler ikke sol-lys. 
Vampyren har lange spid-se hjørne-tænder.
En vampyr kan ikke ses i et spejl, og de
hader hvid-løg og kors. 

Hvad får du først at vide om vampyrer?
Hvorfor er vampyrer farlige?
Hvad hader vampyrer?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.



Walk'n'Talk

Læs og forstå

Walk'n'Talk

Læs og forstå



Klæd ud Zombier
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Når det er hallo-ween, kan man klæde sig
ud. 
Nogen laver selv deres ko-stu-me. 
Man kan også købe et færdigt ko-stu-me.
Der er mange, der er klædt ud som noget
uhygge-ligt. 
Man kan også male sig i ho-ve-det. 
Man kan også male blod med ma-ling. 
Til hallo-ween er der mange, der holder en
uhygge-lig fest med nogen, de kender.

Hvad er et ko-stu-me?
Hvad kan man putte i hov-ed-et?
Hvad holder mange til Hallo-ween? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

En zombie er en død krop, der væk-kes til
live igen. 
Zombiens hud er råd-den og i stykker.
Tøjet er i stykker. 
En zombie går mær-ke-ligt. 
Zombien kan kun føle sult og er på jagt
efter mad. 
Der er tit zombier med i spil. 
Der findes ikke zombier. Men de er 
uhygge-lige. 

Hvad er en zombie?
Hvad kan en zombie føle?
Findes der zombier?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.



Walk'n'Talk

Læs og forstå

Walk'n'Talk

Læs og forstå



Var-ulv Ed-der-kop

Skolelærerlife.dk Skolelærerlife.dk

En var-ulv er et men-ne-ske, der kan 
for-vand-le sig til et dyr.
En var-ulv er meget farlig. 
Den kan an-gribe folk og æde dem.
En var-ulv kommer, når der er fuld-måne.
Den har skar-pe tæn-der og klø-er.
Den får pels og røde øjne. 
Der findes ikke var-ulve. Men man kan læse
om dem i bøger eller se dem i uhygge-lige
film. 

Hvad er en var-ulv?
Hvornår kommer en var-ulv frem?
Findes der var-ulve?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Den stør-ste ed-der-kop i verden er en 
go-li-at ed-der-kop. 
Den måler 30 cm. fra ben til ben. 
Den har lange gift-tænder.
Et bid fra ed-der-kop-pen er ikke farligt for
men-ne-sker, men gør ondt. 
Den lever i Amerika. 
Den laver ikke et spind, men bor i huler på
jor-den. 
Den spiser mus, frøer og fugle.
Ed-der-kop-pen ser ikke særlig godt, men
har otte øjne. 

Hvad hedder den stør-ste ed-der-kop?
Hvor lever ed-der-kop-pen?
Hvad spiser ed-der-kop-pen?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.



Walk'n'Talk

Læs og forstå

Walk'n'Talk

Læs og forstå



Lav en lygte Spø-gel-ser
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Har du set et spø-gel-se?
Det er ikke sik-kert at der findes 
spø-gel-ser.
Men nogle mener, at de har set et. 
Et spø-gel-se kan man se igen-nem. Det
føles koldt om-kring dem. 
Nogle mener også, at der findes hjem-søgte
huse. 
Mange kan godt lide at høre his-to-ri-er om
spø-gel-ser. De kan godt lide at blive 
for-skræk-ket. 

Findes der spø-gel-ser?
Hvad kan man med et spø-gel-se?
Tror du på spø-gel-ser?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Klip et mønster med en saks. 
Sæt dit mønster på dit græs-kar.
Tegn med en tusch rundt om dit
mønster. 
Skær toppen af dit græs-kar og tag
ind-holdet ud. 
Skær dit mønster ud på dit græs-kar. 
Sæt et lys ind i dit græs-kar. 

Sådan gør du: 
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Hvad skal du gøre først?
Hvad skal du bruge til at tegne dit
mønster?
Hvad gør du som det sidste?

Spørgsmål til teksten
1.
2.

3.



Walk'n'Talk

Læs og forstå

Walk'n'Talk

Læs og forstå


