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 Du skal lære...  
At arbejde med og 
tale om følelser. 
At udtrykke dig 
gennem ord og 
billeder. 
At bruge din fantasi. 
At skabe en uhyggelig 
fortælling. 
Om, hvordan skaber 
man en uhyggelig 
fortælling. 
 

   

Forløbsbeskrivelse 
I dette forløb bevæger vi os ind i Uhyggens verden. Vi skal finde ud af hvad der gør os bange og hvorfor. 
Børnene skal også lære om traditioner, hvordan “Allehelgenesaften” eller som vi kender den bedst i dag 
“Halloween” er opstået og hvorfor den stadig er en del af vores traditioner. Halloween er fra engelsk og er en 
sammentrækning af “All Hallow’s Eve”, derfor vil der også indgå engelskundervisning i dette forløb, primært i form 
af sange på engelsk og engelske ord tilknyttet Halloween. 
Forløbet afsluttes med et brag af en Halloween Fest, fredag d. 30. Oktober. 
En del af dette forløb sætter fokus på matematikundervisningen. Vi skal arbejde med formerne Cirkel, kvadrat, 
rektangel og trekant og ud af disse former skabe nogle fantasifulde “Monstre” 
 Vi skal arbejde med begreberne “Ens og forskellig” 
Vi går også i dybden med tallene 1 - 10 
Børnene vil undervejs høre forskellige “Gyserhistorier” for børn. Børnene skal som en del af den øvrige 
danskundervisning, forsøge at “skrive/tegne” deres egen Gyserhistorie. 

 
 

 Du skal lære...  
At lave en uhyggelig 
tegneserie. 
At synge og sige ord 
på engelsk. 
At lave masker og 
pynt til Halloween. 
Hvad et Monster er. 
At lave et 
“Træmonster” 

   

Engagerende spørgsmål 
Hvad gør mig bange? 
Hvad er et Monster? 
Findes der Monstre? 
 

 Du skal lære...  
Om former og figurer; 
trekant, kvadrat, 
rektangel og cirkel. 
Om ens og forskellig. 
Om traditioner. 
At samarbejde. 
At lytte til andres 
fortællinger. 
 

 

 

 

 

 

 

Lærere/pædagoger: 
Mai-Britt, Peter, Nesreen og 
Käthe. 

Årgang: 
0.klasser 
 

 

Varighed: 
Uge 43-44 
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Læringsmål for forløbet 
 

 

Beskriv læringsmål for relevante fag og færdighedsområder. 

Dansk Matematik Naturfag Deeper Learning Engineering 

Traditioner i Danmark. 
Inddrage viden fra 
MiniFandango til løsning af 
følgende opgaver: 
-At skabe en uhyggelig 
historie i ord og billeder. 
 
 

Orientering i forhold til 
detaljer ved løsning af 
“Monster opgaver” 
Arbejde med tallene 1- 10 
Proportioner i tegning af 
“Monstre”. 
Lære formerne: Trekant, 
Kvadrat, Rektangel og 
Cirkel. 
Ens og forskellig 

Udforske naturen. 
Kombinere naturen 
Og fantasi omkring 
“Træmonstre” 

Refleksion over egen 
læring. 
Tænke kreativt og give sine 
produkter et personligt  
udtryk. 
 

Male “Træmonstre”  
Masker, pynt m.m 
Sammensætte geometriske 
former til Monstre. 
Tegne efter skabeloner, 
klippe, klistre. 

 


