Børnenes 1. maj

Glædelig Første Maj!
Her er Fie Fællesskab. Fie bor i et
hus sammen med hendes lillebror,
mor og far. Fies forældre arbejder
begge to. Fies mor er sygeplejerske,
og hendes far er tømrer. På de næste
sider besøger Fie sin mor og far på

job; du kan lave et hus ligesom det
Fie bor i, og du kan gå på jagt efter
skjulte bogstaver. Hvis du er rigtig
god, kan du samle dem til et ord,
som afslører hvad Fie Fællesskab
synes hendes mor og far er.

Læs historien om
Fie Fællesskab
sammen med
din mor eller far.

Her er Fie Fællesskab. Fie bor i et hus,
sammen med hendes lillebror, mor og far.
Fies forældre arbejder begge to. Fies
mor er sygeplejerske og hendes far er
tømrer.
Fie kan godt lide at være sammen med
sine venner og drømmer om en dag at
være med i MGP.
Fie går i fritidsklub efter skole. Her
leger hun med sine venner og venter på at
hendes forældre har fået fri for arbejde.
Fie synes det er fedt, at hendes venner har lyst til at lege med hende om
eftermiddagen. Sammen leger de på Fies
værelse og bygger huler i haven.
I weekenden kan Fie og hendes familie

H
godt lide at sove længe og spise pandekager til morgenmad. Når mor, far, lillebror
og Fie er mæt, tager de på tur enten i en
skov eller til en by tæt på dem, hvor de
kan lære noget nyt.
På de næste sider, kan du gøre ting
sammen med Fie. Fie besøger nogle job
som du kan farvelægge, du kan klippe og
lime et hus, finde sikkerhedsudstyr og
klippe et puslespil. På 5 sider er der i alt
5 bogstaver som du kan samle og hvis du
er rigtig god, kan du samle dem til et ord
som afslører hvad Fie Fællesskab synes
hendes mor og far er.

Fies far på arbejde
TØMRER

Læg farver
på tegningen.

Fies mor på arbejde
SYGEPLEJERSKE

Læg farver
på tegningen.

Byg et hus

E

Her ser du,
hvordan du
bygger dit hus.
På de 2 næste
sider er der ark
til udklip.

1

2

Klip

Fold tag
og hus

3
Lim.
Alle limsamlinger
kan skjules

Du kan male dit færdige hus.

Byg et hus
Taget

Fie Fællesskabs lillebror drømmer
om et arbejde, hvor man kan være
med til at lave huse.
Når man skal lave huse, skal man
løfte tunge ting og vide lidt om
matematik.
Klip huset ud og se om du kan
folde huset.
Først folder du en terning.
De små flapper skal der lim eller
tape på, så terningen kan foldes.
Bagefter sætter du taget på.
Slut med at tegne på siden af
huset. Du kan lave døre, vinduer og
hvad du ellers har lyst til.

Hvis du vil have
et støre hus kan du
printe på et stort
A3-ark.

Byg et hus / Terningen

L

SIKKERHEDSUDSTYR
I nogle job har man brug for ting, som hjælper
med at undgå, at man kommer til skade eller arbejder
usundt. Dem kalder man sikkerhedsudstyr.

Tegn en
ring om
sikkerhedsudstyr.

Indien

Kan du finde
Danmark og Indien
på verdenskortet?

Her er det
indiske flag.
Du kan lægge
farver på
det danske flag.

Fies mor fortæller om dengang, hun
var ung og rejste til landet Indien.
I Indien arbejder nogle til meget sent
om aftenen, og man kan komme til
skade på sit arbejde, fordi man ikke
altid har sikkerhedsudstyr. Det synes

Fie Fællesskab er uretfærdigt. Hvorfor har nogle det bedre end andre?
Fies mor forklarer, at det også er
noget vi skal huske 1. maj – at vi skal
sørge for, at alle får det godt, over
hele verden.

E

Puslespil
Klip puslespillet i de hvide streger og se om
du kan samle det igen

SAML 5 BOGSTAVER

Tak fordi du havde lyst til at gå på opdagelse i Fie Fællesskab og hendes families
liv. Fandt du nogle bogstaver undervejs?
Hvis ikke, så kig på opgaverne igen og se

om du kan finde de fem hemmelige bogstaver. Hvis du finder dem alle, så kan du
herunder finde ud af hvad Fie Fællesskab
synes hendes forældre er.

Du kan
lægge farver
på FIe.

God 1. maj
Fie Fællesskab

