
 

 
 

Inventar Kend din døbefond Opgave 

 
Kend din døbefond 

Hvor høj er døbefonden? Hvor står den i kirken?  

Hvilke figurer dekorerer døbefonden? 

Har I prøvet at kalkerer figurerne af? 

 

Tidsforbrug 

1 time i børnehaven 

20 minutter i kirken 

 

Sådan gør du 

I Børnehaven: 

Lav jeres egen måleklods. Se arbejdsarket. 

I kirken: 

1. Undersøg hvor døbefonden står i jeres kirke.  

Er der både en døbefond ude og inde? Undersøg hvorfor. 

2. Hvilket materiale er døbefonden lavet af? 

3. Er der et fad øverst i døbefonden? 

4. Hvilket materiale er fadet lavet af? 

5. Hvad er der under fadet?  

6. Hvad bruger man en døbefond til? 

7. Mål døbefonden med måleklodsen, hvor høj er den? 

8. Hvor mange børn skal der til for at nå rundt om døbefonden? Tag hinanden i hånden og 

dan en cirkel rundt om døbefonden imens i måler. 

9. Hvilke figurer er der på jeres døbefond?  

10. Kalker figurerne over på et ark papir. Hold et stykke papir på døbefonden og gnid med en 

blyant på papiret så mønsteret bliver kalkeret over på arket. 

11. Eller tegn det I ser 

I børnehaven: 

12. Hvis I vælger forskellige mønstre fra døbefonden kan I hænge de kalkerede ark op i den 

rækkefølge de sidder på døbefonden. Så har I jeres egen kopi af jeres egen døbefond. 

 

 

 

 



 

 
 

Inventar Kend din døbefond Opgave 

 
 

Hvad kræver det af forberedelse 

1. Print arbejdsarket: Lav din egen måleklods 

2. Skaf træ til fremstilling af måleklodser 

3. Skaf en boremaskine og et 3 – 4 mm bor 

4. Skaf en snor på en meter pr. klods 

5. Skaf sandpapir til at pudse måleklodsen med så den er rar at røre ved. 

6. Skaf papir og blyanter til kalkering af døbefondens figurer.  

 

 

Arbejdsark 

 Lav din egen måleklods 

 

Baggrundsark 

 Døbefonden 

 

 

Pædagogiske læreplaner 

Kulturelle udtryksformer og værdier, sprog, krop og bevægelse 

 

 

 


