
 

 
 

Lyd i kirke Kirkens orgel Opgave 

 
Gå på opdagelse i kirkens orgel. 
 
Lav en aftale med organisten i jeres lokale kirke og få lov til at se orglet indeni. Hør organisten spille på de 
forskellige registre, så I kan høre hvor mange forskellige lyde orglet kan lave.  
I den forbindelse bør I sikrer jer, at det er et rigtigt pibeorgel der står i kirken og ikke et digitalt apparat. 

 

Opgaven kan kombineres med opgaverne 

Musik i regn 

Lav jeres eget mælkebøtte orgel 

Tidsforbrug 

1 time i kirken 

1 time i børnehaven 

Sådan gør du 

I kirken 
                                                                                                                           Orglet i Tjæreborg kirke 

1. Ring til kirkens organist og lav en aftale om at I kommer 

2. Hør om organisten vil vise jer orglet indeni 

3. Sæt jer på kirkens bænke og hør organisten spille på de forskellige registre, så I kan høre hvor 

mange forskellige lyde orglet kan lave. 

4. Aftal at organisten fortæller om lydenes instrument.  

5. Spørg organisten om hvilken musik man bruger til forskellige kirkelige handlinger: gudstjenester, 

begravelser og bryllupper 

6. Spørg om organisten vil spille første vers af en salme man bruger til gudstjeneste, dåb, begravelse 

og bryllup 

I børnehaven 

Lær børnene nogle af orglets instrumenter at kende på en 

eventyrlig måde 

Peter og Ulven 
Peter og Ulven er et musikalsk eventyr, skrevet af Sergej 
Prokofjev i 1936 i Sovjetunionen. Det er en historie for børn, 
fortalt af en fortæller og ledsaget af et orkester. Det musikalske 
eventyr lærer børnene om musik og instrumenter.  

Eventyret handler om drengen Peter, som bor sammen med sin 
bedstefar ved en eng i nærheden af skoven. Peter må ikke gå 
uden for gærdet, for ulven ligger på lur i buskene, men en 
forårsdag vover Peter sig alligevel ud sammen med en fugl, en 
kat og en and, og så starter deres lille eventyr.  

 

Peter og Ulven er udgivet på CD i flere 

versioner.  

I 1998 udkom historien med           

Peter Mygind som fortæller, 

og i 2008 kom en ny udgivelse med 

Simon Kvamm og Tivolis Symfoniorkester. 

Begge udgaver kan lånes på biblioteket. 

 



 

 
 

Lyd i kirke Kirkens orgel Opgave 

 
Historien er ganske enkel, og hvert dyr og person har et særligt instrument og tema: 

Peter - strygere  

Bedstefar - fagot  

Fugl - tværfløjte  

And - obo  

Kat - klarinet  

Ulv - valdhorn  

Jægere - træblæsertema med geværskud på pauker og stortromme  

Varighed ca. 25 minutter.  

 

 

Hvad kræver det af forberedelse 

 Aftal med organisten I kommer 

 Aftal at organisten vil vise jer orglet indeni  

 Aftal at organisten vil lade jer høre orglets forskellige registre og fortælle om lydenes instrumenter 

 Aftal at organisten spiller det første vers af en salme man bruger til gudstjeneste, dåb, bryllup, 

begravelse. 

 Gå på biblioteket og lån en CD med musik eventyret Peter og Ulven 

 Skaf en CD afspiller 

 Print baggrunds arket om kirkens orgel 

 Print arbejdsark med fortæller billederne 

 

Pædagogiske læreplaner 

Personlig udvikling, sprog, kulturelle udtryksformer og værdier. 


