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Fag: Dansk, billedkunst og natur/teknik 
Niveau: 3.-4. klasse 
 
 
Formål 

 At træne analyse af en tekst 
 At få indsigt i psykologiske forhold og mekanismer 
 At styrke begrebsudvikling, ordforråd og debatkultur, mundtlig fremlæggelse og 

meddigtning 
 At udtrykke tanker og oplevelser i billeder 
 At opøve færdigheder i rumlig kunst 
 At lære om fysiske fænomener 

 
Opgaver 
 
To og to 

1) Se, hvad der sker på de 13 billeder fra filmen under ’Billeder fra filmen’. 
Læg billederne i rigtig rækkefølge og skriv i én sætning, hvad der sker på hvert 
billede.  

 
Alle 

2) Sammenlign jeres resultater i klassen. 
 
Alle 

3) Se klip 8 og 9 under ’Klip fra filmen’. Fortæl om Albert. Hvordan er han? Hvordan 
ser han ud? Hvordan er hans venskab med Egon?  

4) Skriv en lille tekst, hvor I fortæller om en god ven/veninde. 
 
Grupper 

6) Læs teksterne højt for hinanden og tal om, hvorfor det er vigtigt at have venner. 
  

Grupper 
7) Hvad oplever Albert og Egon på deres rejse? Hvad lærer Albert? Find fem ord, 

som handler om at rejse og skriv dem på tavlen. 
 
To og to 

8) Tal om Rapollos sprog i filmen og skriv tre sætninger, hvor I har ændret lidt på 
stavemåden, så sprogets konsonanter og vokaler er ændrede.  

 
Fire og fire 

9) Sig jeres sætninger for hinanden og gæt, hvad de betyder.  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/albert?sub-page=94475


ALBERT / SIDE 2 

 

 
Alle 

10) Find ud af hvilke statuer og skulpturer, der er i jeres by. Hvad forestiller de? 
Hvem har lavet dem? Hvorfor står de der? 

 
Alene 

11) Lav en skulptur af ler. Giv skulpturen et navn og fortæl i klassen, hvor den skal 
stå. 

 
To og to 

12) Lav et forsøg med at få teposer til at flyve: 
https://www.youtube.com/watch?v=HaejYzgKykk  

13) Lav en varmluftballon: 
https://www.experimentarium.dk/m/sjovt-nok-                  
klogere/eksperimenter/eksperimentvisning/article/718/ 

 
Afsluttende opgave 
Alene eller to og to 

14) Skriv en lille tekst på et papir formet som en luftballon om, hvad Albert og Egon 
fortæller hinanden i luftballonen på vej hjem til Kalleby. Hæng ballonteksterne op 
i klassen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HaejYzgKykk
https://www.experimentarium.dk/m/sjovt-nok-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09%09%20%20%20klogere/eksperimenter/eksperimentvisning/article/718/
https://www.experimentarium.dk/m/sjovt-nok-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09%09%20%20%20klogere/eksperimenter/eksperimentvisning/article/718/

