
SKAL VI LEGE TEATER?

3 Nu skal du lave 
billetter. Du kan 

bruge billetterne her 
i hæftet. Skal de 

farves? Eller skal der 
stå, hvad de koster?

1 Først skal du øve dig på 
et lille teaterstykke. Du kan 
bruge krusedulle-dukkerne 
her i hæftet. Vil du synge 
en sang, lave en dans eller 

fortælle et eventyr? 
Hvem skal spille hvad? 

6 Når publikum sidder på 
deres pladser, kan du gå i 

gang med at spille dit  
teaterstykke for dem. 

Hvad må publikum gerne, 
mens de ser teater? 
Og hvad må publikum 

helst ikke?

2 Når du har øvet dig,
skal du gøre din scene klar. 

Scenen kan være et lille 
bord eller bare et hjørne i 
stuen. Hvad skal publikum 

sidde på? Stole eller 
skamler eller bare på 

gulvet måske?

4 Så skal dine billetter 
deles ud. Alle der skal i
 teatret, skal have en 

billet. Skal de være gratis 
eller skal de koste 

legepenge?5 Nu kan dit publikum 
komme. Når de skal ind i 

teatret, skal de vise deres 
billet. Hvem skal være 

billet-kontrollør ved døren?

?
7 Skal vi lege igen?

Nu er det nok din tur til at 
være publikum og de andre 
skal spille teater for dig. 
Hvad mon de finder på?

Et hæfte med klippeark, som du kan bruge 
til at lave en teaterforestilling med
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SÅDAN LAVER DU KRUSEDULLE-DUKKER
 Du skal bruge:                       Farver                  Saks                     Limstift
 

1. Vælg en farve og tegn en masse kruseduller på en af fingerdukkerne på næste side.

2. Så skal den klippes ud. Du skal nok have hjælp af en voksen til at klippe hullerne til    
     fingrene ud. 

3. Nu kan du vælge nogle øjne og en hat herunder. De skal klippes ud og limes på 
     fingerdukken. Du kan også tegne en mund på. Er den glad eller sur? 

4. Færdig!
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KLIPPEARK MED KRUSEDULLE-DUKKER
Må jeg præsentere Hr. Krusedulle! Hvad skal din hedde?    
Hedder den Moster Krusedulle eller Baby Krusedulle?
Snakker den med en lillebitte stemme eller brummer den? 
Danser den rundt eller tripper den fint afsted? Eller falder 
den hele tiden i søvn og snorker?





BILLET  
2 KR

KLIPPEARK MED TEATER-BILLETTER
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