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HUND & CO.

om forskellighed  
og venskab

HVEM 
BESTEMMER?

INSPIRATIONSMATERIALE
BØRNEHAVE, 3 - 6 ÅR



• Find forskellige ting – gerne ting, som børnene 

ikke umiddelbart ved hvad skal bruges til

• Sæt jer i en rundkreds og tag en af tingene op.

• Lad børnene kigge på den og komme med bud 

på, hvad man kan bruge den til - og evt. hvad den 

hedder.

• Gentag med de andre ting. Hvis der også er gen-

kendelige ting, så lad dem komme til sidst.

UDVID OPGAVEN

• Lad børnene vælge en af tingene og bed dem 

om at lave en tegning, som viser hvad tingen kan 

bruges til

• Hjælp dem med at skrive navnet på tingen

• Lad børnene præsentere deres ting og tegning på 

skift

• Fortæl til sidst, hvad tingen oprindeligt er tænkt at 

skulle bruges til og diskuter, om det er den mest 

rigtige?

Hvad kan den  
bruges til?

SIDE 2

OPGAVE 1

https://vimeo.com/208629832


SIDE 3

• Lad alle børnene vælge en ting, som skal være en 

del af en uro. Temaet kan være køkken, forår, mit 

værelse eller noget der passer ind i det I arbejder 

med. 

• Lav evt. et skelet af pinde eller metalbøjler, som 

børnene kan hænge deres ting på

• Lad børnene på skift bestemme, hvor deres ting 

skal hænge, så uroen ser pæn ud

• Hæng uroen op

• Snak om samarbejde, og hvordan alles bidrag kan 

være med til at skabe en flot helhed

UDVID OPGAVEN

• Man kan efterfølgende prøve at lade børnene 

flytte rundt på hinandens ting, så uroen ændrer 

udseende. Alle skal være tilfredse med uroens 

udseende.

Vi skaber  
en uro

OPGAVE 2

https://vimeo.com/208949619


SIDE 4

• Brug rammeskabelonen og print den ud på A3 

eller A4 karton, så alle børn har en ramme

• Find en masse ”skrald” og læg det i en stor bunke

• Lad børnene skabe fine collager af skraldet

• Snak om, hvordan skrald kan blive flot

• Tag billeder af collagerne og hæng dem op

Pænt  
eller grimt?

OPGAVE 3

https://vimeo.com/208635475





