
Håndværk i Lillegruppen 2020-2021 
 
Første halvår for håndværk i Lillegruppen - august til december 
Vi har håndværk hver onsdag kl 12.30-14.00 
 

Fag: Håndværk 
Årgang: Lillegruppen 
Ansvarlige: Birgitte og Solveig 

Uge: Aktivitet og overvejelser Billeder/beskrivelse 

33 Første skoleuge - ikke almindeligt skema 

34 Dørpynt laves til begge døre. Regner 
med at blive færdig på denne ene gang. 
 
De klipper hver en ugle ud (kopi af en 
ugle, klip rundt om, tape på og klip) evt. 
af mønstret papir (som jeg har med) 
eller almindeligt karton, og de får hver 
et billede af dem selv, som de klipper 
ud og limer på som ansigt. Hvis der er 
tid for nogle af dem, kan de pynte 
yderligere - tegne og skrive deres navn 
De lamineres - en elev står for det.  
Evt. Træer klippes ud af brunt karton - 
vi ser hvad der er tid til… 
Ellers sættes de bare på døren rundt 
omkring.  

35 Edderkopper af toiletruller - første gang 
skal de males og tørre. 
(Vi laver evt et stort edderkoppe-spind i 
foyeren, som er klar til at sætte 
edderkopperne på næste gang.)  
De klipper hver en tallerken og sætter 
snor på, (som hver deres edderkop kan 
sidde i, og den får de med hjem, når de 
har været oppe et stykke tid.) 

 

36 Videre med edderkopper - klippe og 
sætte øjne på og tegne mund. De 
hænges op i foyeren.  

 



37 Kartoffeltryk 
 
Først skal de male en gren med brunt 
maling på et A4 - husk navn. De maler 
samtidig med mig.  
De får også lidt sort og lidt hvidt maling. 
en lidt tyk pensel og to små. 
jeg viser dem, hvordan de får lagt 
skygger.  
Bagefter lidt blade med grønt.  
Glas med vand til at skylle. 
 
Det skal tørre og de får pause. 
 
 
4 elever får 2 kartofler til deling. 
De er skåret i halve, når de får dem. 
De skal skære et hak ned i dem. 
fire forskellige farver maling. 
så trykker de ned på et ark papir. 
 
Det skal tørre til næste gang. 

 

38 Videre med kartoffel-tryk 
Vi pynter med øjne, næb og fødder. 
Vi hænger dem i foyeren. 

39 Klargøring til sponsorløb/høstfest 
tirsdag og torsdag + håndværk onsdag 
Fredag: sponsorløb 15-19 

 



40 De fire årstider 
 
De får to paptallerkner hver. De fjerner 
en fjerdedel af den ene - det er tegnet 
på, hvor de skal klippe. 
De maler dem blå. 
 
Holder pause 
 
De maler et mørkt træ samtidig med 
mig på begge tallerkner. 

 

41 Emneuge  

42 Efterårsferie  

43 Videre med de fire årstider 
Først en snak om hvordan træerne ser 
ud i de fire årstider. 
Vi maler træernes kroner med 
henholdsvis lysegrønne farver, grønne 
farver og frugter på, brune farver og 
hvidt sne. 

 



44 Efterårsdyr af blade 
Billeder af eksempler, ud at finde blade, 
evt karton til kroppe. 

 

45 Videre med efterårsdyr 

46 Ansigter hvor de puster med vandfarver 
ud som hår 
Torsdag: lysfest 17-19 

 



47 Regnvejrs tegning 
 
Starter med paraplyen 

 

48 Videre med regnvejrstegning 

49 Mandag: juleklippedag 
Julegaver? 

 

50 Julegaver  

51 Julegaver afsluttes og pakkes ind 
Fredag: afslutning m kirke 

 

52 Juleferie  

   

 


