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Gække-brev
Mange sen-der gække-breve inden påske. 
Man sen-der gække-breve til venner eller
familie. 
Hvis man får et gække-brev, skal man prøve
at gætte, hvem der har sendt det. 
Hvis man gætter rig-tigt, får man et påske-
æg. 
Hvis man gætter for-kert, skyl-der man et
påske-æg. 
Man skriver tit et lille vers i gække-brevet.
Det første gække-brev blev sendt i år 1770. 

Hvem sen-der man gække-breve til?
Hvad skriver man tit i gække-brevet?
Hvornår blev det første gække-brev sendt? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Påske
Påsken fej-res i mange lande. Det er en høj-
tid. 
I påsken min-des vi, at Jesus blev kors-fæs-
tet, døde og gen-op-stod. 
I Dan-mark mødes vi tit med vores familie i
påsken. Vi spiser god mad, vi har fri fra
skole, og vi får påskeæg. 
Nogle sen-der også gække-breve til venner
og familie. 
Hvis man er hel-dig, får man besøg af
påske-haren.

Hvad er påsken? 
Hvad min-des vi i påsken? 
Hvad sender nogen til familie og venner?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
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Palme-søndag
Påsken star-ter med palme-søndag. Det er
palme-søndag om søndagen, inden påske-
ugen star-ter.
Det var denne søndag. hvor Jesus kom til
Je-ru-sa-lem på sit æsel. Han skulle fej-re
påsken. 
Da han kommer til Je-ru-sa-lem, råber
folkene i byen 'Frels mig', mens de vif-ter
med palme-blade. Derfor hed-der dagen
palme-søndag. 

Hvilken dag starter påsken?
Hvad rider Jesus på? 
Hvad vif-ter folkene i Je-ru-sa-lem med? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Den næste hellig-dag i påsken er skær-
torsdag. 
På denne dag spiser Jesus sammen med
sine dis-cip-le. 
Jesus ind-fører nad-ver-en. Nad-ver betyder
aftens-mad. 
Jesus vasker også sine dis-cip-les fød-der. 
En af Jesus' dis-cip-le hedder Judas. Han er
ikke sød ved Jesus. Om aftenen kys-ser han
Jesus på kin-den, og viser vag-terne i Je-ru-
sa-lem, hvem der er Jesus. 
Jesus bliver taget til fange. 

Hvem spiser Jesus sammen med?
Hvad betyder nadver? 
Hvad gør Judas ved Jesus?  

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Skær-torsdag
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Lang-fredag

Hvad bliver Jesus dømt til? 
Hvad får Jesus på sit hoved? 
Hvor bliver Jesus be-gra-vet henne?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Lang-fredag kommer efter skær-torsdag.
Lang-fredag er dagen, hvor Jesus bliver for-
hørt hos en mand, og bliver dømt til død-
en. 
Jesus bliver pis-ket.
Han får en torne-krone på sit hoved. 
Jesus bliver hængt på kor-set. 
Han hæn-ger på kor-set, indtil han dør. 
Bagefter bliver Jesus be-gra-vet i en grotte.
Denne dag fla-ger mange på halvt.  

Påske-dag
Påske-dag er dagen, hvor Jesus gen-op-står. 
Nogle kvin-der op-dag-er, at ste-nen foran
Jesus' grot-te er væk. 
De møder i stedet en eng-el. 
Eng-len for-tæl-ler at Jesus er gen-op-stået.
Kvin-der-ne for-tæl-ler det til dem, der ken-
der Jesus. 
Påske-dag er en glad dag. 
Denne dag hol-der man-ge deres påske-
frokost her i Dan-mark. 

Hvem opdager, at sten-en foran Jesus'
grot-te er væk?
Hvem for-tæl-ler, at Jesus er gen-op-
stå-et?

Spørgsmål til teksten
1.

2.
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Påske-lil-je

Hvornår kommer der påske-lil-jer i
haven?
Hvornår skal påske-lil-jer plan-tes?

Spørgsmål til teksten
1.

2.

Når det bliver forår, kommer der påske-lil-
jer ude i haven. 
Påske-lil-jen blom-strer fra feb-ru-ar til
maj.
Der findes mange slags påske-lil-jer. 
Nogle er gule. Nogle er hvide. Nogle er
orange.
Påske-lil-jer plan-tes fra sep-tem-ber
måned. 
De er nem-me at pas-se. 

Påske-lam
Til påske er der mange, der spiser lam. 
Lammet er et sym-bol på, at Jesus 
of-re-de sig selv, selv-om han var 
u-skyl-dig. 
Påske-lam bliver født fra mid-ten af april
til star-ten af maj. 
Lam er også sym-bol på forår. 
Mange nyder syn-et af lam, der hop-per
og sprin-ger på marken i solen. 
Et får er dræg-tig i 5 må-ned-er. 
Fåret får 1-2 unger. 

Hvad er lam-met et sym-bol på?
Hvornår bliver påske-lam født?
Hvor mange unger får fåret?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
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Til påske er mange hel-dige at få påske-æg.
Engang var der mange, der fas-te-de op til
påsken. 
Så måtte man blandt andet ikke spise æg.
Når fas-ten var slut, så fej-re-de man dette
ved at male en masse æg, og så spise dem
bag-efter. 
Vi fas-ter ikke mere. 
Men vi maler stadig æg til påske. 
Man puster først alt det indeni ægget ud.
Så bruger man æggene til pynt.
Man kan også få påske-æg af cho-ko-la-de.

Til påske kan man være hel-dig at få besøg
af påske-haren. 
Påske-haren kommer med påske-æg. 
Påske-æg er tit lavet af cho-ko-la-de.
Påske-haren gem-mer påske-æg uden-for.
Så skal børn selv finde påske-æggene.
Man kan også se påske-haren i film. 
Der er blandt andet en påske-hare med i fil-
men E-ven-tyr-li-ge Vog-te-re. 
Her ser man en sej påske-hare, som skal
dele påske-æg ud til ver-dens børn. 

Hvad kommer påske-haren med?
Hvad er påske-æg tit lavet af?
I hvilken film kan man se en påske-hare?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvad be-tyd-er faste?
Når man skal male æg, hvad gør man så?
Hvad kan påske-æg også være lavet af?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

Påske-haren Påske-æg

Skolelærerlife.dk Skolelærerlife.dk



Walk'n'Talk

Læs og forstå

Walk'n'Talk

Læs og forstå


