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Geometrien i kirken 

Gå hen imod kirke. 

Bliv stående i en afstand så I kan se hele kirken. 

Hvilke geometriske former har kirken? 

 

Tidsforbrug 

1 time ved kirken 

1 time i børnehaven 

 

Sådan gør du 

I børnehaven 

             Tal om formerne på geometriske figurer 

             Før I tager af sted til kirken, skal I pakke en rygsæk med geometriske figurer 

1. Find aktivitets spil med geometriske figurer. 

2. Klip geometriske figurer ud i pap og laminer dem. Et formiddags projekt.  

3. Sav geometriske figurer ud i krydsfiner slib og mal figurerne. Et uge projekt. 

 

Ved kirken 

1. Stil jer på afstand af kirken, så I kan se hele kirken. 

2. Tag jeres geometriske figurer op af rygsækken  

3. Sammenlign disse med kirkens former 

4. Se på kirken som en helhed, hvilken form har den? 

5. Tal om 

Taget på Kirkens tårn er det firkantet/ trekantet? 

Hvilken form har tårnet? Skibet? Koret? Vinduerne? Dørene? 

6. Læg de medbragte geometriske figurerer på jorden. Sæt dem sammen så de ligner kirken. 

På kirkegården eller hjemme i børnehaven 

Leg:  

Bør leges på græsplænen.  

Dan geometriske figurer af jeres kroppe. 

Stil jer i en cirkel. 

Lig jer i en firkant eller en trekant. 

Hvor mange børn skal der til at danne et rektangel? 
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Hvad kræver det af forberedelse 

 Skaf geometriske figurer 

 Vælger du selv at klippe og laminerer figurerne:                                    

Skaf karton i forskellige farver                                                                     

Skaf saks og blyant 

Skaf lamineringsmaskine 

Skaf laminerings ark 

 Vælger du at save figurerne ud i træ: 

Skaf en krydsfiner plade 

Skaf en blyant 

Skaf en sav 

Skaf sandpapir 

Skaf plastikmaling 

Bonus: 

De geometriske figurer i træ kan også benyttes til at ligge på græsplænen og hoppe fra figur til 

figur. Den voksne fortæller hvilken figur barnet skal hoppe hen på. Eller barnet siger ”Jeg hopper 

hen på cirklen” inden barnet hopper. En god måde at lære om de geometriske figurer før eller 

efter besøget ved kirken. 

 

 

 

 

 

Pædagogiske læreplaner 

Sprog, Krop og bevægelse 


