
Lav et brev til én, du vil gøre glad 😊 
  

 
Det er dejligt at få et brev 😊 
Man bliver så glad, når der kommer et brev og man kan se sit navn på konvolutten. 
Måske er der også én, der ville blive glad for et brev fra dig?  
Din bedstefar? Din veninde? Din fætter? Din nabo? 
  
Et brev kan være tegnet eller skrevet – men der står altid hvem brevet er til og hvem det er fra, fx 
 

Kære farmor   og  kærlig hilsen Hugo. 
 
Man kan lave sit brev på forskelligt papir og man kan også lave brevet flot og specielt før man skriver 
noget på det. Man kan lave sit brev som en tegning – og man kan putte en lille ting ved brevet. 
 
Hvad skal man så skrive eller tegne? 
Det ved du jo allerbedst, men her er også et par idéer til, hvad du kunne skrive om: 
 

 Du kunne skrive eller tegne, hvad du har set eller oplevet, da du var ude og lege eller gå tur 
 Du kunne skrive eller tegne, hvad I skal I lave sammen, når I ses igen 
 Du kunne skrive eller tegne, hvilken musik – film – spil – dans – mad kan du bedst kan lide lige nu 

  
Du skal bruge: 

 Noget papir, karton, madpapir, gavepapir 
 Farver og blyanter 
 Evt. noget at putte i dit brev – en tegning, 

et firkløver, en perleplade 
 
Send brevet 
Når brevet er færdigt, skal der stå udenpå, hvem 
brevet er til og hvor han/hun bor.  
Derefter skal brevet afleveres eller sendes – det 
skal der nok lidt hjælp fra far eller mor til. 
Måske får du endda et brev retur? Hvem ved? 😊 
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