
Lærervejledning  
 
Velkommen til Kick-off, der er starten på sommerens 
Klassefight. I år er aktiviteten virtuel og kræver en lille ind-
sats af lærerne til de deltagende klasser 

Gennem en videopræsentation, møder eleverne Dr. Dyre-
god, der besøger Blåvand Mini Zoo – og introducerer dem 
til historien om, hvordan dyrene er begyndt at læse under 
Coronakrisen.

Dette mystiske fænomen skal undersøges, og derfor er 
der brug for elevernes hjælp. Dr. Dyregod er klar med sjove 
missioner

Efter en knap 10 minutters videointroduktionen sendes 
eleverne ud for at finde og løse poster/missioner. 

Vi har produceret 6 poster i to forskellige sværhedsgrader. 
Til de mindste klasser vil det være en fordel at vælge de 
lette poster. For de ældre klasser bliver udfordringen størst, 
hvis I vælger de svære. 
 

Det skal du gøre som deltagende lærer: 
 
Før aktiviteten: 
Læs denne vejledning. 
Udprint de ønskede poster
Ophæng posterne, så børnene kan finde dem

Under aktiviteten:
Sørg for projektor, smartboard eller andet, som du kan 
afspille video på. 
 
Uddel svarark til børnene - og hjælp dem godt på vej til at 
løse missionerne. 

Efter aktiviteten: 
Som afslutning vises endnu en video, hvor Dr. Dyregod 
som den sidste mission, giver eleverne en opgave, hvor de 
skal tegne deres yndlingsdyr med dyrets yndlingsbog. 

I behøver ikke lave tegningerne “her og nu” - men skal blot 
have indleveret dem/sendt dem til Varde Bibliotek senest 
den 1. juli for at være med i konkurrencen. Sommeren over, 
vil tegningerne blive ophængt på bibliotektet eller i Zoo.

Den elev, der laver den flotteste tegning, vinder et årskort til 
Blåvand Mini Zoo. 

 
Rigtig god fornøjelse!

Klassefighten 2020



1: EMU: Nej, den kan ikke flyve  /  4 emuer 

2: SLANGEN:  Hugorm / Slikker sol for at få varmen

3: ABEN:  Peter Pedal / Amerikansk sanger

4: PAPEGØJEN:  Amerika / (Knop)Svanen 

5: SVANEN:  Ged / Pludder, krage og træsko

6: ZEBRAEN:  Marty / :  En Zebra tager sin natdragt på

SVARARK


