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- Det var sjovt. Vi har lært mange ting. Tak for i dag. 
 
- Det var en god øvelse for mig. Jeg tror, det er en god idé hver 3. eller 6. måned, at vi lærer grammatik i 
skolen som i dag. 
 
- Det var hyggeligt faktisk. Man skal have det nogen gange. 
 
- Jeg syntes, det var sjovt, og ville gerne have det som en del af undervisningen. 
 
- Det har været sjovt at rende rundt og lære noget og så også have det sjovt samtidig og hygge sig med sine 
klassekammerater. 
 
- Synes, det har været sjovt. Kunne være fedt at lave engang imellem. 
 
- Super sjovt, men det burde ligge i starten af et skoleår. Kunne rigtig godt lide aktiviteterne. 
 
- Det har været godt at lære på en anderledes måde, i stedet for at sidde i et klasseværelse, hvor man 
sidder på en stol en hel dag. Det er bedre at lære noget nyt, hvor man kan bevæge sig, så bliver man ikke så 
træt sidst på dagen ;o) 
 
- Nogle af legene var ligegyldige som f.eks. at hoppe igennem en ring, men det gjorde det lettere at skulle 
placere ord på forskellige former, det gjorde det legende let at forstå. 
 
- Synes, det har været helt fint i stedet for at sidde på en skolebænk hele dagen, så helt fint. 
 
- Det var spændende at lave tingene på en anden måde end at sidde på en stol i en klasse. 
 
- Man er kommet tættere på sin klasse, det var det gode. 
 
- Jeg har aldrig brudt mig om sådanne aktiviteter, men det var ikke ringe i dag. 
 
- Det var bedre, end jeg havde regnet med. 
 
- Det var virkelig sjovt og jeg lærte da noget. 
 
- Det var rigtig sjovt at lave alle de øvelser. Rigtig god dag. Tak for Merete Løvgreen. 
 
- Det har været en god, spændende og lærerig dag. 
 
- Synes, det har været super, man indlærer mere, fordi man bliver ikke træt på den samme måde. 
 
- Jeg synes, det er rimelig godt fysisk, også samarbejde. 
 
- Det var meget underligt! 
 
- Jeg synes godt om fælles aktiviteter. 
 
- Det var rigtig hyggeligt og jeg lærte meget. Tak for i dag. God weekend. 


