
 

 

 
ORD-JAGT 
 

I denne aktivitet skal eleverne beskrive et landskab. Øvelsen udvider elevernes ordforråd og 

træner dem i at iagttage og beskrive det, de ser, samtidig med at de tilegner sig viden om 

navneord, udsagnsord og tillægsord.  
 

Færdigheds- og videnområder:  

 Dansk: Fremstilling / sproglig bevidsthed 

 Engelsk: Sprogligt fokus      

Klassetrin: 3.-6. klasse  

Lokalitet: Ude på Istidsruten 

 

FORBEREDELSE 

Øvelsen kan udføres alle steder, fx ved en strand, grusgrav, skrænt eller lignende. På Istidsrutens 

hjemmeside finder du film, der viser, hvordan istidens gletsjere, is og smeltevand formede 

landskabet – og hvor du finder disse landskabselementer. Et sådan landskabselement kan fint 

danne ramme om aktiviteten. Se også denne film som forberedelse. 

 

SÅDAN GØR I 

 Del eleverne i grupper på 2-3 stykker og send dem ud i landskabet. Eleverne kan selv 
vælge et landskabselement, de ønsker at beskrive – eller du kan vælge for dem. 
 

 Grupperne skal nu finde X antal navneord, som beskriver det, de ser. Derefter skal de finde 
X antal udsagnsord og X antal tillægsord. I kan også lave øvelsen på tid, så de blot skal 
finde så mange, de kan, på X antal minutter. Aktiviteten kan også gennemføres på fx 
engelsk. 
 

 Når eleverne er færdige, samles I, og gennemgår nogle af de ord, eleverne har brugt til at 
beskrive landskabet. 
 

MATERIALER OG GREJ 

 Papir og blyant 

 Evt. ordbog 

 

 

https://vimeo.com/504310348


 

 

 

IDÉER TIL KOMBINATION OG VIDERE ARBEJDE 

Aktiviteten kan indgå i et tværfagligt forløb med faget natur og teknologi. Lad eleverne beskrive et 

landskab, som er skabt af istidens gletsjere, is og smeltevand. Find flere aktiviteter til et tværfagligt 

forløb omkring istiden på Istidsrutens hjemmeside.  

Book et undervisningsforløb med en formidler. Se mere på Istidsrutens hjemmeside.  

 

 

NAVNEORD  UDSAGNSORD  TILLÆGSORD 

SKRÆNT   BØLGER   GRØN 

LER   SKVULPER   STOR 

GRUS   LYSER   FLOT 

MORÆNE   SKYGGER   RUND 

BAKKE   DALER   SPIDS 

TOP   LØFTER   FJERN 

TUNNELDAL   SKINNER   NÆR 

JORD   GLIMTER   SKARP 

MULD   FLØJTER   BLØD 

VEGETATION   DUFTER   TYDELIG 

LANDSKAB   FRYSER   HEMMELIG 

DØDISHUL   FARVER   LILLE 

ISSØBAKKE   SVAJER   STÆRK 

STEN   BØJER   IMPONERENDE 

VANDREBLOK   LØBER   UANSEELIG 

GRANIT   GLIDER   TÅLMODIG 

FLINT   TOPPER   MAGER 

SMELTEVANDSSLETTE  VUGGER   KRAFTIG 

 


