
 

Skabende	 værksteder 
Skabende værksteder er et værksted, hvor der fremstilles forskellige kreative værker. Når I arbejder med 
skabende værksteder er det jer der sætter rammerne 

- Find et passende sted I børnehaven, hvor I kan arbejde kreativt 
- Overvej om det skal være et værksted, hvor børnene kan gå fra og til 
- Overvej om det skal foregå på bestemte tidspunkter af dagen. 

Udstil de færdige værker – find idéer i linket ”fernisering”. 

Tegne riddertegninger 

• Det kan være riddere, skønjomfruer, borge, drager mm  
• Lad børnene finde inspiration i ridderbøgerne inden de går i gang. I kan finde 

billeder på smartboard, computer eller iPad 
• Farv med farveblyanter på alm. A4 papir  

Mal med akvarel 

• Børnene vælger hvad de vil tegne ud fra ridderforløbet 
• Tegn på A3 akvarelpapir med blyant og tegn derefter op med fedt/olie farver  
• Mal med akvarel, vær opmærksom på, at børnene ikke kommer til, at blande 

farverne for meget sammen. Hjælp dem med at dele pensler og farver op 

Form en drage af trylledej 

• Børnene ser billeder i bøger og I kan finde billeder af drager på smartboard, 
computer eller iPad. Det vigtigste er, at børnene får lov at skabe deres egen drage, 
bruge deres fantasi og kreativitet. Børnene maler dragerne med akrylmaling. 

• Opskrift på trylledej 
- 2 kopper mel med top, 1 kop salt, 1 kop vand og 1 spiseskefuld olie. 

Lad børnene selv ælte dejen godt sammen. Dejen opbevares lufttæt til 
I skal bruge det. 

- når børnene har formet deres drager, tørrer I dem i ovnen på 
bagepapir. Trylledej må ikke blive for varmt, så revner det. Start med 1 
time ved 50 c, så 1 time ved 75 c, så 1 time 100c og til sidst 1 time ved 
125 c. Er det nogle ”tykke” drager skal de have længere tid. De er 
færdige, når de er hårde, og lyder hule, når man banker på dem. 

Maleri fyldt med ridder 

• Find et stort gammelt maleri, gerne med landskab - (genbrugsbutikker har mange) 
• Tegn riddere, drager, skønjomfruer og borge gerne på karton også farvet karton 
• Klip figurerne ud  
• Lim alle de fine figurer på det store gamle maleri. Se det er KUNST! 

Alle materialer kan købes: www.cchobby.dk                        

http://www.cchobby.dk/

