
 

 
 

Bibelske fortællinger Lav en påskehave Opgave 

 
Påskehave 

Lav din egen påskehave, hvor påskens forløb fremstilles tredimensionelt i ler, træ og stof. 

Tidsforbrug 

 

1-3 timer hjemme – alt efter, hvor mange dage man vil beskrive. Den egentlige påskehave består 

af langfredag og påskedag 

 

Sådan gør du 

Skær en spånplade ca. 1x1 meter (Vær opmærksom på om påskehaven skal kunne flyttes gennem 

døren uden at vendes på højkant). Sæt en kant hele vejen rundt ca. 3-4 cm. På pladen laves 

påskehaven.  

Alternativ: byg små modeller af hver af påskens dage i foliebakker 

 

Bunden dækkes med sand eller kattegrus. 

Bliv enige om dimensioner på mennesker og dyr  

Midt på pladen laves byen Jerusalem med templet i midten evt. lidt forhøjet. Rundt om små huse 

med flade tage. Husene kan laves af almindeligt eller hurtigttørrende ler. De kan også laves af gips 

i bunden af mælkekartoner. Rundt om byen laves en mur med fire porte. I hvert hjørne laves nu en 

af de centrale scener fra påsken. 

Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem 

Lav Jesus, der rider på et æsel ind i Jerusalem. Lav mennesker, der står i vejkanten med palmer og 

mennesker, der lægger deres kapper på vejen foran ham. 

Palmegrene kan laves af blade fra potteplanter eller af bregner fra naturen. 

Kapper kan lave af tøjrester fra håndarbejde.  

Menneskefigurerne kan laves i ler. 

Marker vejen til porten, hvor Jesus rider ind, med sten eller små grene. Lav små træer langs vejen. 

Sæt dem i oasis eller ler. 

Skærtorsdag: Den sidste nadver 

Lav i et andet hjørne et bord. Brug et stykke træ, bark eller lign. Placer de tolv disciple rundt om 

bordet med Jesus. Sæt brød og vinkande formet af ler på bordet. 

 



 

 
 

Bibelske fortællinger Lav en påskehave Opgave 

 
 

Langfredag - korsfæstelsen 

Byg en høj af jord eller ler. Beklæd den med mos eller sand. Lav tre kors af træstykker. Bind dem 

sammen med ståltråd. Lav evt. kvinderne, der sidder ved foden korset sammen med soldater, der 

spiller terninger.  

Påskedag – opstandelsen 

Lav en klippegrav. Byg den af store sten og ler. Vælg en stor sten, som er væltet fra indgangen til 

graven. Lav en engel klædt i hvidt ved indgangen. Lav tre kvinder. Skab en have rundt om graven. 

Pynt med blomster, gerne små påskeliljer.  

 

Hvad kræver det af forberedelse 

 

Find ud af, hvor en påskehave kan og må ligge, hvis I vil lave den udenfor. 

Læs baggrund om påsken 

Skaf:  

 spånplade 

 grus eller sand 

 ler  

 sten, træstumper, bark og andet naturmateriale 

 tøjrester 

 planter og blomster  

 

Baggrundsark 

Påsken, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag 

Fag: kristendom, billedkunst 

 

Mål: 

Pædagogiske læreplaner for børnehaver: 

Krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, sociale kompetencer. 

Fælles Mål for børnehaveklassen 

Samvær og samarbejde, Bevægelse og motorik 

 

 


