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Malet med kalk på væggen 

Undersøg om jeres kirke har kalkmalerier. 

Benyt kalkmalerierne som samtalebilleder. 

Lav jeres eget kalkmaleri. 

Tidsforbrug 

1 time i kirken 

2 formiddage i børnehaven 

Sådan gør du 

I kirken 

1. Vælg det eller de kalkmalerier i kirken I vil arbejde med 

2. Sæt jer ned på bænkene ved kalkmaleriet 

3. Lad børnene iagttage kalkmaleriet i stilhed 

4. Tal herefter om det I så 

5. Fortæl om at kalkmalerierne var datidens tegneserier 

6. Har børnene mon selv set tegneserier – i TV – i blade? 

7. Tal om: 

Hvilke farver der er benyttet 

Dyrene på kalkmaleriet er det dyr vi har i Danmark?  

Er det fabel dyr? 

Kender I dyr, der benyttes i eventyr som ikke findes i virkeligheden? 

Hvilke dragter har menneskene på? 

Er dragterne anderledes end det tøj vi har på i dag? 

Træer og blomsterne er det nogle, der gror på kirkegården? 

Redskaberne er det nogle vi bruger i dag? 

Hvis ikke hvilke redskaber benytter vi så til samme formål? 

Hvordan er figurerne placeret på kalkmaleriet? 

Fortæller maleriet om mennesket er ude eller inde? 

Er figurerne malet i naturlig størrelse? 

 

Hjemme i børnehaven: 

1. Lav jeres eget kalkmaleri  

2. Beslut om I vil lave jeres egne farver hertil – kombiner med opgaven: Lav jeres egne farver 

3. Vælg motiv  

Skal motivet være inspireret af det kalkmaleri I så i kirken? 

Skal det være inspireret af det I talte om i kirken? Eller skal det fortælle om en højtid? 
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Hvad kræver det af forberedelse 

 Print baggrundsarkene 

Kalkmalerier i Ribe Stift – fortæller hvilke kirker, i Ribe stift, der har kalkmalerier. 

Om kalkmalerier 

 Print opgaven 

Lav jeres egne farver 

 Skaf en stor krydsfiner plade 

 Skaf hvid plastmaling benyt det som grundmaling på krydsfinerpladen. 

Lad den tørre til næste dag.  

 Skaf plastmaling i forskellige kulør eller lav jeres egen maling 

 Krus  / syltetøjsglas til malingen 

 Skaf pensler 

 Skaf forklæder til børnene 

 

Baggrundsark: 

Kalkmalerier i Ribe Stift  

Om kalkmalerier 

 

Kombinations opgave: 

Lav jeres egne farver 

 

Pædagogiske læreplaner 

Sociale kompetencer, barnets alsidige personlige udvikling, sprog, 

kulturelle udtryksformer og værdier. 


