
Børnenes
opgavehæfte



Hvad drømmer du om, 
når du bliver voksen?

sejle jorden rundt?
blive statsminister?
blive forælder?
Få et arbejde? 
løbe et maraton?

Tegn eller skriv 

        Job-navne-leg

de fleste jobs var engang kun for mænd, mens nogle få kun
var for kvinder. i dag er der ikke nogen regler for, hvem der
arbejder med hvad, men ordene kan stadig lyde sådan. 

Tænk for eksempel på: brandmand eller formand.

Politimand kan i dag hedde politibetjent. 
rengøringsdame kan hedde rengøringsassistent.

kan du finde på nye navne til disse jobs, som ikke har et køn?

landmand:             

sømand:             

Jordemoder:             

målmand:             

Find selv på flere og skriv dem ned:
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          rebusleg           kryds og Tværs (rebus-TJek)
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  skrivereTnings-øvelse

Følg pilene 
 

?

	 				Farvelæg
	 				–	hvem	er	på	tegningen?

	 interview	dine	forældre	om	deres	arbejde.
	 hvad	laver	de	egentlig?
	 Og	hvorfor	er	de	medlem	af	en	fagforening?	
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 lyT Til evenTyreT
 om ’klods Hanne’

 

scan Qr-koden og lyt. du kan downloade en ’Qr-reader’ gratis.

     Tænk

kendte du eventyret? Hvad var anderledes? 
og hvad fik det dig til at tænke på?

 Tegn ’klods Hanne’
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 Hvordan synes du
 voksne skal bruge Tiden?
    
 udfyld dagens 24 timer. 1 felt = 1 time. 

en almindelig arbejdsuge er på 37 timer. det vil sige, at de 
fleste voksne arbejder 7-8 timer om dagen. Hvis du kunne  
bestemme, hvordan synes du så, at voksne skulle bruge 
dagens 24 timer? 

Timer

   FamilieTyPer
   – beskriv din Familie

der er ca. 800.000 børnefamilier i danmark. de er alle 
sammen forskellige, men nogle mener, at man kan dele
dem op i 37 typer.1

Her får du nogle ord, der kan beskrive forskellige familier. 
sæt ring om de ord, der beskriver din familie og tilføj
gerne flere beskrivende ord i de tomme kasser.
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