
Byg et Insekt-Teater



Billede af 
kassen og 
dens ind-
hold! 



Hej med dig!

Du skal nu være med til at lave et 
Insekt-Teater!

Vi skal bygge hvert vores grønne 
område til bierne, mariehønsene, 
billerne, myrerne og alle de andre 
insekter. 
 
Næsten alt, hvad du skal bruge ligger i 
denne kasse. Her er både karton, stof, 
garn, fjer, piperensere, træpinde, tape 
og en limstift.

Det eneste du skal sørge for at have 
klar, er en blyant og en saks.
 
Og så skal vi ellers bare i gang!   

Følg opskriften på næste side... 
 





Se hvordan du kan lave dit eget 
Insekt-Teater her:

På Børnekulturhusets hjemmeside:

https://boernekulturaarhus.dk 
/krea-derhjemme/insekt-teater/

Eller på instagram:

@ boernekulturaarhus

# insektteater 

Husk alle Insekt-Teatre er 
forskellige og du bestemmer 
selv, hvordan dit skal se ud!



Sådan bygger du teater-kassen:

Tag kassen og stil den op!

Følg vejledningen her eller se video nr 1.

Klip landskab ud og fold 
bunden bagud.

Dekorer kassen indeni.

Lim dem fast i kassens bund. 
Så de står med lidt mellemrum.



Sådan laver du en sol og skyer:
Følg vejledningen her eller se video nr 2.

Stik et par huller i kassen top.

Klip skyer og en sol i karton og 
tape dem fast på piperenserne.

Stik piperenserne gennem hul-
lerne i toppen. Nu kan skyerne 
og solen bevæge sig op og ned!

Lim dem fast i kassens bund. 
Så de står med lidt mellemrum.



Sådan laver du blomster:

Tegn og klip blomterhoveder ud i blandede 
farver! Klip både store blomsterblade og 
små runde cirkler ud.

Lim de små cirkler på midten 
af blomsterhovederne.

Tape piperenserne bagpå 
blomsterhovederne og 
tape dem ind i landskabet.

Klip piperenserne i 
mindre stykker.

Følg vejledningen her eller se video nr 3.



Sådan laver du insekter:

Tegn og klip insekter ud i blandede farver! 
Klip vinger, ben, hoveder og kroppe ud af 
forskellige farver karton. Lim dem sammen med limstiften.

Tape træpindene fast på 
bagsiden af insekterne.

Stik pindene ind i hullerne i kassen. 
Nu kan du få dine insekter til at kravle 
rundt inde i dit Insekt-Teater.

Pynt insekterne så de bliver sjove og 
farverige! Du kan f.eks. bruge fjer, 
garn, perler. Husk at alle insekter ser 
forskellige ud.

Følg vejledningen her eller se video nr 4.



Her kan du se, hvordan andre har  
lavet deres Insekt-Teatre:





Juhuu du har bygget dit eget 
Insekt-Teater! 

Lav et lille teaterstykke og vis det til din familie.

Vi vil vildt gerne se, hvad du har lavet, så læg det op på 
Instagram med hash-tagget #insektteater og #boernekulturhuset 
eller send det til nsolo@aarhus.dk

Rigtig god lege-lyst!  
 
Kærlig hilsen 


