
 

 
 

Kirkebygning Kirkens former Opgave 

 
Geometriske figurer 

Hvordan kan du kende en kirke? Hvilke former kan 

du finde? Er der nogen former, som der er flest af  

og nogle som der næsten ikke er?  

 

Tidsforbrug 

1 time i børnehaven 

1 time i kirken 

1 time hjemme i børnehaven 

Sådan gør du 

I børnehaven 

1. Tal om hvad de forskellige former hedder.  

2. Klip geometriske figurer ud i karton. Gerne flere af samme figur. Laminer dem.  

3. Læg figurerne på gulvet, lad børnene finde dem, læg dem i bunker af ens figurer og tæl. 

4. Benyt arbejdsarket og sæt streger for det antal cirkler / trekanter / firkanter, I har fundet på gulvet. 

Ved kirken  

5. Benyt arbejdsarket og tæl kirkens geometriske former. 

 

6. Hvor mange cirkler kan I finde på kirken? Hvor mange trekanter / firkanter? 

 

7. Sæt en streg for hver form I finder. 

Prøv herefter at gå på jagt efter kirkens former inde i kirken. 

Hjemme i børnehaven 

8. Hæng arbejdsarket op i børnehaven. 

9. Tal om de figurer I fandt, hvilke figurer var der flest af? Hvilke figurer var der færrest af? 

10. Gå nu på jagt efter geometriske figurer i børnehaven.  

Benyt en ny kopi af arbejdsarket.  

11. Hvor mange cirkler kan I finde på legepladsen? Hvor mange trekanter / firkanter? 

12. Sæt igen en streg for hver form. 

13. Hæng arbejdsarket op ved siden af det ark I udfyldte ved kirken. 

14. Tal om hvor I fandt flest cirkler / trekanter / firkanter - ved kirken eller i børnehaven? 

 

 



 

 
 

Kirkebygning Kirkens former Opgave 

 
 

Hvad kræver det af forberedelse? 

 Skaf: Sakse – blyanter – karton til fremstilling af de geometriske figurer. 

 Skaf: Laminerings ark og lamineringsmaskine 

 Lav en aftale med kirken om at I kan låne kirkerummet 

 Print arbejdsarkene ud til børnene – et ark pr. gruppe I inddeler børnene i. 

 Medbring papir, blyanter og tegneunderlag med til kirken 

 Som tegneunderlag kan du benytte et stift stykke pap eller et stykke krydsfiner i A4 størrelse. 

 

Pædagogiske læreplaner: 

Sprog – krop og bevægelse  


