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VÆRKSTEDSAKTIVITET

KÆPDYR

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med skabelsen af kæpdyr er, at børnene 
udforsker og anvender forskellige materialer til at udtrykke deres 
forestillinger og ideer til et dyr.  

• Hjælp børnene med at vælge og fravælge elementer i den 
skabende proces, så de bliver bevidste om formsproglige valg 
og fravalg i deres produktion af kæpdyret. 

• Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor 
børnenes ideer og subjektive opfattelser. Se morskaben i 
deres fantasier, forestillinger og udtryk, deres finurligheder 
og kunstneriske kvaliteter.

• Giv plads til eksperimenterende ideer og muligheder, og ind-
drag dialogen med barnet gennem hele processen, så de får 
mulighed for at sætte ord på deres tanker, og hvad de gerne 
vil udtrykke.

DU SKAL BRUGE (DEN SVÆRE)
• Tubegaze
• Kartet uld i forskellige farver
• Filtenåle
• Plade af skumgummi
• Saks
• Rundstokke/kæppe ca. 19 mm
• Nål og tråd
• Dekorationsmaterialer fx knapper, garn

KAN DU FINDE:
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IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med deres 
helt egne visuelle fremstillinger og udformninger af et kæpdyr, der kan løbe stærkt for at komme væk fra branden.   

•  Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 7: Branden 
 – Tal med børnene om illustrationen til kapitel 7: Branden. Indled med en dia-

log om, hvad børnene får øje på i billedet? Hvad sker der på billedet?  På bille-
det til kapitel 7 ses mange forskellige dyr, der løber væk fra branden – kender 
de dyrene? Hvilket dyr kunne børnene forstille sig at være? 

 – Fortæl børnene, at de nu i gang med at fremstille deres helt eget kæpdyr, 
som kan løbe stærkt, hoppe og springe. 

DU SKAL BRUGE (DEN LETTE)
• Polyestervat
• Saks
• Rundstokke/kæppe ca. 19 mm 
• Limstænger
• Limpistol
• Lange strømper i forskellige farver og mønstre
• Stof/filt
• Snor/garn
• Dekorationsmaterialer fx knapper



HOPPELINE.DK

PROCESSEN

1.  Børnene laver en tegning af et dyr, der kommer løbende ud af branden. Denne tegning kan fungere som en skitse til 
deres kæpdyr.  

KÆPDYR – DEN LETTE 
1. Fyld dyrehovedet - strømpen med polyestervat. 

2. Sy eller lim øredelene fast på sokken.

3. Klip øjne og lim dem fast på hovedet.

4. Lav en manke af filt/garn/snor/stof, og sy eller lim den fast på hovedet.

5. Før rundstokken/kæppen ind i midten af sokken (kæpdyrets hals) 

6. Bind en snor stramt rundt om enden på sokken på stokken. 

7. Dæk snoren ved at lime et stykke stof/filt/strømpe rundt om stokken. 
 Det giver en pæn afslutning.

KÆPDYR – DEN SVÆRE
1. Fyld dyrehovedet lavet af tubegaze med polyestervat
 
2. Før rundstokken/kæppen ind i midten af tubega-

zen – dyret hoved og bind og lim et stykke tubegaze 
rundt om enden på stokken.  

3. Lav ørerne af tubegaze og polyesterfyld, og sy dem 
fast på hovedet.

 
4. Dæk hovedet med kartet uld og filt ulden fast på ho-

vedet med filtenål. Vær omhyggelig med at få ulden 
filtet godt fast. Det tager tid. 

 
5. Dæk ørerne med kartet uld og filt dem. Vær meget 

omhyggelig med samlingerne.
  
6. Filt øjne på et stykke skumgummi og filt dem eft-

erfølgende fast på dyrets hoved. 
                        
7. Find selv på flere detaljer til udsmykningen af dyret. 

AFRUNDING
Børnene kan lave og bevæge sig gennem en udfordrende og sjov forhindringsbane på legepladsen/i naturen, hvor der 
indgår mange forskellige bevægelsesformer: løbe, hoppe, springe, kravle, rulle, hinke. 
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