
 

DIN Skoletjeneste

Navn:

Kend DIN fjernvarme 
- opgavehæfte



Hvor kommer varmen fra hjemme hos dig? 
Lad dine forældre hjælpe dig på vej.

Sæt kryds

Fjernvarme

Fyr

Jordvarme

Varmepumpe

Solvarme



Hvilke varmekilder har I indenfor? 
Find dem og tæl.

Radiator

Antal: 

Gulvvarme

Antal: 

Brændeovn

Antal: 

Andet (tegn selv...)

Antal: 



Find varmens vej fra varmeværk til hus. 



DIN Skoletjeneste

Hvor kommer varmen 
fra hjemme hos dig?
Se hvor du har sat kryds i opgavehæftet, 
og tegn rørene fra din varmeforsyning  
til huset røde og blå.



Tegne- og opgavehæfte 
for børn



Kan du tælle hvor mange sten der findes på tegningen? Når du har 
talt stenene, kan du farvelægge tegningen. 



Kan du finde Regnar Regnorms skygge?
Bagefter kan du male Regnar – han elsker lyserød!



Her skal du male efter tallene herunder:

1. brun
2. orange
3. lyseblå
4. blå
5. rød

6. lyserød
7. lysebrun
8. grøn
9. grå
10. gul
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Her skal du tegne oven i stregen med en sort farve. Bagefter kan 
du male Mulle og Regnar i de farver du kan li’...



Kan du finde det værktøj, som
Mulle holder i hånden?
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