
Tag et opgavesæt og træn dine ninjaevner



Hjælp Ternet Ninja med at fokusere.
Find vej �l labyrintens midte.

"Til evig �d hærger han på ensomme togter

Taiko Nakamura - re�ærdighedens vogter"

En hemmelig besked

Ånd Anders Aske

Bog Cykel Eberfrø

Glenn Hævn Jessica

Legetøj Ninja Skole

Stewart Tern Thailand

Find alle ordene på listen herover,

Ordene kan gå i alle retninger, dele bogstaver og krydse hinanden.

Når du har fundet alle ord, skal du bruge de ‘ubrugte’ bogstaver. Start i venstre
hjørne og find den hemmelige besked.



Lav din egen ninjamaske på
under 5 minu�er!

Tag en langærmet bluse på og følg billederne.

Idé lånt af: h�ps://www.pinkstripeysocks.com/2015/12/make-easy-t-shirt-ninja-mask-top-picture-books.html

Ninja ordbog
Chunin - En gennemsnitslig ninja med lidt erfaring.

Fukiya - Et rør �l at puste gi�ige pile gennem.

Jonin - En højtrangende ninja med meget erfaring.

Kaginawa - En entrehage med reb, så det er le�ere at klatre.

Kasarigama - Et segl med en kugle og en kæde sat på.

Kunai - En lille kniv �l nærkamp og �l at kaste.

Metsubishi - ‘Øjenlukkeren’. Et æg fyldt med sand, savsmuld
og knust glas som man kaster i ansigtet på �enden.

Ninja - En mand eller kvinde der var oplært som lejesoldat
eller hemmelig agent i det gamle Japan.

Ninjato -Et kort sværd primært brugt af ninjaer.

Ninjutsu - Ninjakunsten. Det inkluderer ‘usynlighed’
akroba�k og special våbentræning.

Shinobi - Et andet ord for ninja som betyder ‘Den som er
skjult’.

Shonobi shozoku - Et sort sæt tøj primært brugt af ninjaer.

Shuriken - Et lille stjerneformet kastevåben, som somme
�der var dyppet i gi�. Også kaldet kastestjerne.

Tetsubishi - Søm der er sat sammen så når man kaster dem,
er der al�d en eller flere der peger op af. De blev brugt �l at
forsinke forfølgere.



Fold en kastestjerne.
Du skal bruge 2 stykker
A4 papir og en saks.

Forsæ�es



Nu kommer den svære del.

Fold hjørner ind i folderne på modsa�e papir som vist herunder.

Pas på øjnene når du bruger kastestjernen,
den er ret hård at blive ramt af!

Opskri� på koldskål
Du skal bruge �l 4 personer:

2 pasteuriserede æggeblommer

3 spsk. sukker

1 tsk. vaniljesukker

½ citron

1 l kærnemælk eller tykmælk

Køkkenredskaber �l koldskål

2 mellem skåle

1 elpisker

1 teske

1 spiseske

1 citruspresser

1 røreske

Lad os komme igang

1.

Vask hænder.

2.

Find ingredienser frem.

Sådan laver du opskri�en

Kom æggeblommer, sukker og vaniljesukker i en skål.

Pisk med en elpisker, �l massen er lysegul og lu�ig.

Pres citronen.

Tilsæt citronsa� og kærnemælk eller tykmælk, og rør koldskålen sammen med en røreske.

Hæld koldskålen i en skål.
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