
 
 
 
  

 
 
 

Inspirationsmateriale  
til ”Fyrtøjet” med Mini-Figaros 

 

Kære pædagog/lærer/voksen 

Nu har I set Fyrtøjet med Mini-Figaros.  

Med KulturCentralens gratis inspirationsmateriale kan I forlænge legen og oplevelsen. 

1) Leg videre med eventyr:  

• Kun fantasien sætter grænser for hvordan vi kan leve os ind i et eventyr 
• Leg ophæver skellet mellem fantasi og virkelighed og skaber nye historier 

Se forslag til, hvordan I kan lege videre med eventyr i det vedlagte – målrettet til børnehaver og 
skoler. 

2) Krea-workshop: 

Med inspiration i hundene i forestillingen kan I lave kreative aktiviteter med børnene: 

• Lav hundemasker 
• Lav hundecollage 

Se instruktioner og skabeloner i det vedlagte. 
 
Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål eller vil  
booke KulturCentralen til en workshop hos jer. 

Mange eventyrlige hilsener 
 
Fra KulturCentralen, Figaros formidlingsafdeling 
 
Birgitte Holt Nielsen  
Leder af KulturCentralen 
info@kulturcentralen.dk 
 
www.KulturCentralen.dk 
www.Figaros.dk 
 



 
 

 
 
 
Leg videre med eventyr 
 
To links til pdf delt op efter alder. 
 
Børnehave (4-6 år) 
Læs eventyret for børnene. I kan finde det her, hvis ikke I har det. 
https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/fyrtojet 
 
I forestillingen er det bedstefar, og Emma der leger med eventyret om Fyrtøjet, og de gør det på deres 
helt egen måde.  
 
Hvad var anderledes? 
 
Skole 
Dialogisk oplæsning af eventyret for eleverne. (I kan finde det her, hvis I ikke har det) 
https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/fyrtojet 
 
 
Mini-Figaros version af Fyrtøjet: 
 
Læs flg. højt – og stil spørgsmålene til eleverne: 
 
I dag har Emmas bedstemor fødselsdag, og bedstefar har bagt kage. Han vil gerne fejre hende. Men 
så kommer han i tanke om, at hun er død og han er alene, og han bliver ked af det. Heldigvis kommer 
Emma på besøg. Hun er også ked af det, for hendes bedste veninde har lige svigtet hende, selvom de 
skulle haveværet på rejse sammen. Men for at få bedstefar i godt humør lokker Emma ham til at lege 
eventyret om Fyrtøjet med hende. Bedstefar har altid fortalt, at han var soldaten, og bedstemor, Tove, 
var prinsessen.  
 
Emma synes ikke, at det er OK at slå heksen ihjel, så hun får lov til at overleve, og det betyder, at hun 
blander sig meget i historien.  
 
Kan I huske, hvornår heksen dukkede op? 
 
Forestillingen slutter med, at Emma, bedstefar og den lille hund drager ud i verden på eventyr.  
Hvor mon de rejser hen?  
Og hvad tror I de kommer til at opleve? 
 
Lav jeres eget eventyr 
Hvis du skulle lege et eventyr, hvad skulle det så være for et?  
Og hvem ville du så være?  
Og hvordan ville historien være, hvis du skulle bestemme, hvordan det går? 

 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUNDECOLLAGE - EKSEMPLER 

Skabelonstykkerne kan kombineres på mange måde alt efter børnene fantasi. Tal 
gerne om udtryk og følelser. Hvad udtrykker hunden i de forskellige positioner? 
Her er 4 eksempler.  
 
På de følgende sider er 2 typer skabeloner.   
Skabelon 1: Klip ud og brug som skabelon på forskelligt mønstret papir, avis m.m.  
Alt efter børnenes evner kan lærer/pædagog klippe skabelonerne på forhånd i tykt 
karton. Øjne og næse kan bruges direkte – eller børnene kan selv tegne.  
Skabelon 2: Er med mønster: Klip ud og brug direkte til collage (det er nemmere, 
men så bliver resultaterne også mere ens). 
 
Vil I vise jeres krea-projekt på KulturCentralens Facebookside, så send billeder af 
jeres værker til info@kulturcentralen.dk 

 



 

Hundecollage –  
skabelon 1 



 

Hundecollage – skabelon 2 



 







 



 


