
FOR BØRN
SAMTALEMENU – OM FÆLLESSKAB
Her er en samtalemenu for børn med forslag til spørgsmål, du kan stille til dem, du 
spiser sammen med. Sammensæt selv jeres samtale ud fra denne menu, der har til 
formål at inspirere og give snakken et skub. 

•  Hvornår er fællesskabet i din klasse eller børnehave bedst? Hvorfor?

•  Er der forskel på fællesskabet i klassen eller børnehaven og de fællesskaber, du er en del af i din fritid? 

•  Hvornår har du det bedst i et fællesskab? 

•  Hvordan kan man selv være med til at gøre fællesskabet bedre?  
Kan man gøre for meget? Eller for lidt? 

•  Hvordan føles det at blive lukket ude af fællesskabet?

•  Hvad gør du for, at andre har det godt i et fællesskab?

Få evt. hjælp til at dele din flotte tegning på de sociale medier med #danmarktalersammen

 
Til DANMARK 

TALER SAMMEN spiser vi 
middag i fællesskab og snakker 

med hinanden. Her kan du prøve at 
tegne, hvordan det ser ud, når Danmark 

taler sammen. Du kan f.eks. tegne denne 
middag, en god samtale du har haft, eller 
noget helt tredje du har lyst til at tegne. 

Hvis du vender papiret om, kan du  
også folde en flot samtale-flip-flap,  

som du kan bruge til at  
sætte gang i snakken.  

God fornøjelse!



SAMTALE-FLIP-FLAP
Lav din egen flip-flap, og brug den til at lære andre at kende. Dekorer først flip-flappen i flotte farver, klip derefter 
denne del af papiret af og fold til sidst. Du kan også vende papiret om, hvis du hellere vil tegne din egen tegning. 
God fornøjelse!
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Sådan bruger du din flip-flap: 
1.  Put tommel- og pegefingre i flip-flappens 

spidser
2.  Du flip-flapper ved skiftevis at bevæge 

fingrene frem og tilbage og fra side til side 
3.  Find én som har lyst til at prøve din flip-

flap
4. Lad personen vælge et tal indeni
5.  Flip-flap så mange gange, som tallet siger
6.  Lad personen vælge et nyt tal og gentag
7.  Lad nu personen vælge et tal for tredje 

gang – denne gang åbner du lågen og 
stiller det spørgsmål, som gemmer sig bag 
tallet. Måske kan du selv fortælle dit eget 
svar bagefter? 

Sådan folder du din flip-flap: 
1.  Vend papiret om, så flip-flappens forside 

vender ned mod bordet. Fold hvert 
hjørne af papiret mod det modsatte 
hjørne og åbn papiret op igen. Der er nu 
foldemærker, som det ses på tegningen

2.  Fold hvert hjørne ind til midten
3.  Din flip-flap ser nu sådan ud
4.  Vend flip-flappen om
5.  Fold igen hvert hjørne ind til midten
6.  Din flip-flap ser nu sådan ud
7.  Fold firkanten over på midten – først den 

ene og så den anden vej
8.  Fold forsigtigt flip-flappen ud som på 

tegningen. Du er nu klar til at flip-flappe!
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Hvad kan du lide at 
lave på internettet? 

Hvad gør dig i 
dårligt hum

ør?

Hvor bor du, og 
hvad kan du 
bedst lide ved at 
bo der? 

Hvad vil du gerne 
være, når du 
bliver voksen?Hvad gør dig 

glad? 

Hvad laver du i 
din fritid? 


