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Oaky og Oaket var agernnødder 
der elskede at lege udenfor med 
deres venner. Oaky og Oaket var 

bror og søster.
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En dag kom en slem virus til 

byen. Hvis virussen kom ind i 

Oakys eller Oakets mund eller 

næse, kunne de blive meget 

syge.
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“Hvor er denne virus?” sagde 

Oaket til Oaky.  “Jeg vil fange 

den i mit net”.
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“Virussen er for lille til at 

fange i dit net” sagde Oaky, 

“den er så lille, at vi ikke 

engang kan se den.”
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“Åh nej,” sage Oaket, “jeg vil 

ikke blive syg. Hvad kan vi 

gøre?”

 

“Jeg kender en sang, der 

fortæller os, hvad vi

skal gøre,” sagde Oaky og han 

begyndte at synge:
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Jeg … skal … blive hjemme, ikke gå ud 

vaske vaske vaske vaske vaske mine hænder 

Bær en maske, ikke se venner, 

vaske vaske vaske vaske vaske min hænder 

Vidste du? Folk er nødt til at vaske hænderne i
20 sekunder for at sikre sig, at deres hænder er
rene, så syng Oakys Virus sang to gange, mens

du vasker dine hænder. 

Visit Youtube and search for The Oaky Virus 
Song or go to the following link to listen to 

The Oaky Virus Song: 
https://youtu.be/TDAGr7FERjY
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Så Oaky og Oaket tog masker 

på, lige som sangen sagde.

“Kom, vi må vaske vores 

hænder,” sagde Oaky

“og vi kan synge Virus-sangen 

mens vi vasker vores hænder.
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Så Oaky gjorde sine hænder 

våde, gned sæbe ind og vaskede 

hænderne over det hele.

Oaket gjorde det same.

De sang Virus-sangen:
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Jeg … skal … blive hjemme, ikke gå ud 

vaske vaske vaske vaske vaske mine hænder 

Bær en maske, ikke se venner, 

vaske vaske vaske vaske vaske min hænder 
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Så sagde Oaket til Oaky, “hvis 
jeg bliver hjemme, som sangen 
siger, vil jeg ikke kunne lege med 
mine venner.”
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“Ja Oaket,” sagde Oaky, ”vi må 

blive hjemme, hvis vi ikke vil blive 

syge.” 
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Oaket var ked af, at hun ikke kunne 

lege med sine venner.
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“Men du kan læse bøger,” sagde 

Oaky til sin søster.

“Ja,” sagde Oaket, “jeg kan godt lide 

at læse bøger og lege med 

mine legesager.”
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“Og hvis vi vasker hænderne og 

synger sangen, kan vi bage en 

kage,” sagde Oaky. 

 

“Jeg elsker kage, og jeg elsker 

at bage,” Oaket sagde. 

Oaket var glad. 
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Så hun og Oaky gik hen for at 

vaske hænderne. De sang 

Virus-sangen:

Jeg … skal … blive hjemme, ikke gå ud 

vaske vaske vaske vaske vaske mine hænder 

Bær en maske, ikke se venner, 

vaske vaske vaske vaske vaske min hænder 
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Så Oaky og Oaket blev hjemme, 

men blev ikke syge. De havde 

masser af sjov derhjemme.
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Da virusen endelig forlod deres 

by, kunne Oaky og Oaket lege 

med deres venner igen.

Slut



OAKY OG VIRUSSEN
Kender du svarene?

1.   Oaky er et (a) æble      (b) agern   (c) avocado       Vælg det rigtige svar.

2.   Hvad hedder Oakys søster?

3.   Hvad kommer til byen hvor Oaky bor?

4.   Hvad ville der ske, hvis virussen kom ind i Oakys eller Oaket mund eller 
næse?

5.   Kan Oaky se virussen?                                                                                           
           Ja eller Nej                                    Vælg det rigtige svar.

6.   Kan Oaket fange virussen med sit net?                                                         
     Ja eller Nej                                   Vælg det rigtige svar.

7.   Hvorfor kan Oaket ikke fange virussen med sit net?

8.   Hvordan ved agernerne, hvad de skal gøre, for at de ikke får virussen?

9.   Hvad er navnet på sangen? 

10.  Syng Virus-sangen. 



11.  Sangen siger, at du skal lege udenfor.                                                                                            
                   Ja eller Nej                        Vælg det rigtige svar.

12.  Sangen siger, at du skal        

       (a) klappe dine hænder (b) vink med dine hænder  (c) vaske dine hænder

      Vælg det rigtige svar.

13.  Hvad hedder Oakets bror?

14.  Hvad brugte Oaky til at vaske sine hænder med?    

      (a) kaffe og sæbe  (b) vand og smør (c) vand og sæbe

       Vælg det rigtige svar.

15.  Hvorfor skal Oaky og Oaket blive hjemme?

16.  Hvordan havde Oaket det med, at han ikke måtte lege med sine venner?  

      (a) glad       (b) ked af det      Vælg det rigtige svar.

17.  Hvis Oaket blev hjemme, ville det hjælpe hendes venner med ikke at                      

      få virussen?        Ja eller Nej                      Vælg det rigtige svar.

18.   Hvad sagde Oaky, at Oaket kunne gøre, mens hun blev hjemme? 



19.   Hvad sagde Oaket, at hun kunne gøre mens hun blev hjemme?

20.   Elsker Oaket at læse?                                                                                          
                     Ja eller Nej                                  Vælg det rigtige svar.

21.   Elsker du at læse?                                                                                       
                     Ja eller Nej                                  Vælg det rigtige svar.

22.   Hvade sagde Oaky, at han og Oaket kunne gøere sammen, mens de blev     
                        hjemme?

23.   Hvad skal Oaky og Oaket gøre, før de kan bage en kage?

24.   Elsker du kage?                                                                                                    
                     Ja eller Nej                                  Vælg det rigtige svar.

25.   Hvad er din yndlingskage?

26.   Blev Oaky og Oaket syge, men virussen var i byen?                                         
                     Ja eller Nej                                  Vælg det rigtige svar. 

27.   Hvorfor blev Oaky og Oaket ikke syge?

28.   Hvilken sang, sang Oaky og Oaket mens de vaskede hænderne?

29.    Vil du synge denne sange når du vasker dine hænder?                                     
                     Ja eller Nej                                  Vælg det rigtige svar.
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https://www.facebook.com/oakytheacorn/

På grund af den globale coronavirus-pandemi, har Theart Press tilladt, 

at Oaky og Virus kan frit distribueres for at hjælpe børn til at blive 

hjemme, læse og undgå virussen.   Hvis du ønsker at yde en donation, 

READ to RISE (www.readtorise.org) en non-profit organisation, 

der fremmer ungdomskompetence i samfund uden ressourcer i 

Sydafrika, er på nuværende tidspunkt i gang med, at samle penge 

ind til plejepakker til børn i sårbare samfund. Doner her: https://

gogetfunding.com/care-packs-for-children-in-mitchells-plain/

Doner her: https://gogetfunding.com/care-

packs-for-children-in-mitchells-plain/

Du er velkommen til at e-maile os: theartpressbooks@gmail.com

https://twitter.com/Oaky_the_Acorn

https://www.instagram.com/oaky_the_acorn/
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