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Velkommen til Dokk1 

Hovedbiblioteket udbyder i efteråret 2018 en 

række aktiviteter målrettet dagtilbuddenes 

børnehavebørn. Aktiviteterne tager 

udgangspunkt i gode fortællinger, hvor børnene 

er kreative medspillere.  

Vi har fokus på børnenes fantasi, sprog, leg og 

bevægelse, når I besøger os. Samtidig er en 

udflugt med børnehaven en oplagt mulighed for 

at præsentere børnene for børnebiblioteket.  

Vi har rammerne, fagligheden og ressourcerne 

til at byde ind med korte forløb, der 

understøtter institutionernes arbejde med nogle 

af de seks pædagogiske læreplanstemaer. 

 

 

 

 

Praktisk information  

De enkelte aktiviteter foregår typisk i 

tidsrummet kl. 9.30 til 11. Kom gerne i god tid, 

så børnene kan få brændt lidt krudt af, inden vi 

går i gang. 

Booking foregår via linket ved de enkelte tilbud. 

Der skal bookes én billet pr. barn. Vær i god tid, 

for her gælder først-til-mølle-princippet.  

Har du spørgsmål til de enkelte aktiviteter, kan 

du sende en mail til den anførte kontaktperson. 

Eventuelle afbud meldes til samme person i god 

tid - gerne senest 3 dage inden besøget. 

Efter aktiviteten kan I spise medbragt mad, og 

børnene kan lege og udforske biblioteket. 

Hvis I har generelle spørgsmål til 

børnehavetilbuddene, kan I kontakte:  

Annie Christensen 

ach@aarhus.dk 

 

mailto:ach@aarhus.dk


 
 

 

3-5 ÅRIGE 

MONSTERJAGT - Side 3 

SPROGLEGE - RIM & REMSER - Side 4 

 

5-6 ÅRIGE 

REJSEN TIL KROPPENS INDRE - Side 5 

STOP MOTION - Side 6 

HVOR BOR BØGERNE? - Side 7 

SKÆG MED ORD OG SPROG - Side 8  

 

FOR ALLE 

MUSIKFLYVEREN - Side 9 

FILM FOR DE YNGSTE - Side 10 

BØRNEDAGE - Side 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MONSTERJAGT 

 

Målgruppe: 3-5 årige 

Indhold: Der er en, der har glemt at lukke 

monsterbogen. Så nu er alle monstrene stukket 

af. De har gemt sig i biblioteket, og de skal 

fanges. Vi har brug for monsterjægere, der kan 

opspore og fange alle monstrene.  

Aktiviteten afsluttes med, at børnene får en 

badge. 

Fokus: Skattejagten understøtter børnenes 

fantasi og nysgerrighed, og de oplever 

børnebiblioteket som et sted for både leg og 

læring.  
 

Kontakt 

Jesper Kirkegaard, jeski@aarhus.dk 

 

 

 

Varighed: 30 minutter 

 

Book:  

Tirsdag den 23. oktober kl. 9.30-10 

Onsdag den 24. oktober kl. 9.30-10 

Onsdag den 7. november kl. 9.30-10 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/monsterjagt-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/monsterjagt
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/monsterjagt-foerskole-kataloget-3-5-aarige-1


 
 

SPROGLEGE - RIM & REMSER 

 

Målgruppe: 4-5 årige 

Indhold: Her skal børnene både bruge hjernen 
og benene, når de besøger børnebiblioteket. Vi 
leger forskellige sproglege og går på opdagelse i 
ord og rim med hele kroppen.  

Bagefter snakker vi om rimordene og lytter til 
små historier på rim. 

Fokus: Sproglegene fremmer børnenes sproglige 

opmærksomhed, styrker deres ordforråd og 

evne til at samarbejde. Aktiviteten understøtter 

læring gennem leg og bevægelse.  

 

Kontakt 

Annie Christensen, ach@aarhus.dk 

 

 

 

 

Varighed: 40 minutter 

 

Book: 

Mandag den 1. oktober kl. 10-10.40 

Tirsdag den 2. oktober kl. 10-10.40 

Mandag den 8. oktober kl. 10-10.40 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ach@aarhus.dk
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sproglege-rim-og-remser-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sproglege-rim-og-remser-3
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/sproglege-rim-og-remser-4


 
 

REJSEN TIL KROPPENS INDRE 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold:  Kom med på en rejse ind i kroppen, 

hvor vi skal undersøge, undres og være 

nysgerrige. Rejsen kan begynde via øret, 

munden eller navlen, og undervejs bliver 

børnene klogere på deres gener, bakterier og 

anatomi.  

Fokus:  Workshoppen styrker børnenes 

interesse og glæde ved naturvidenskab og 

inspirerer dem til selv at finde svar på 

spørgsmål. 

 

Kontakt 

Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk 

 

 

 

 

 

Varighed:  45 minutter 

 

Book:  

Tirsdag den 11. september kl. 9.30-10.15 

Fredag den 14. september kl. 9.30-10.15 

Mandag den 17. september kl. 9.30-10.15 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tnis@aarhus.dk
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/rejsen-til-kroppens-indre-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/rejsen-til-kroppens-indre-2
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/rejsen-til-kroppens-indre-3
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/rejsen-til-kroppens-indre-3
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/rejsen-til-kroppens-indre-4
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/rejsen-til-kroppens-indre-4


 
 

STOP MOTION 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold:  Vi skaber en tryllefilm, hvor børnene er 

skuespillere og instruktører. Børnene lærer om 

stop motion og prøver bagefter selv at optage 

en stop motion film, hvor de alle får en rolle - 

enten bag kameraet eller foran. Afslutningsvis 

ser vi børnenes film.  

Fokus:  Workshoppen styrker børnenes fantasi 

og billeddannelse, og i arbejdet med simple 

narrativer får de en fornemmelse for en 

histories opbygning og filmiske virkemidler 

 

Kontakt 

Nina Sif Tønder, tnis@aarhus.dk 

 

 

 

 

 

Varighed:  45 minutter 

 

Book:  

Mandag den 29. oktober kl. 9.30-10.15 

Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-10.15 

 

 

 

 

 

mailto:tnis@aarhus.dk
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/stop-motion-5
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/stop-motion-6


 
 

HVOR BOR BØGERNE? – en byggeworkshop 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold:  Hvor kan du bedst lide at læse? Vi 

snakker lidt om det at læse, og i hvilke rum, vi 

læser. Bagefter bygger børnene hver et rum, 

hvor bøger og de steder, vi læser dem i, er i 

fokus. Det kan være et bibliotek, deres eget 

værelse eller et helt tredje sted.  

De fine rum bliver udstillet i børnebiblioteket i 

ca. en måned, hvorefter de kan afhentes.  

Fokus:  Børnenes opmærksomhed på bøger og 

læsning styrkes, og deres kreativitet og evne til 

selv at fremstille produkter sættes i spil.  

 

Kontakt 

Marie Ravn, rmap@aarhus.dk 

 

 

 

Varighed:  90 minutter 

 

Book:  

Tirsdag den 6. november kl. 9.30-11 

Mandag den 12. november kl. 9.30-11 

Torsdag den 15. november kl. 9.30-11 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/hvor-bor-boegerne-en-byggeworkshop-0
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/hvor-bor-boegerne-en-byggeworkshop-1
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/hvor-bor-boegerne-en-byggeworkshop-2


 
 

SKÆG MED ORD OG SPROG 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold: Oplev den sjove historie om 

Bogstavtyven, når forfatter Maria Rørbæk 

fortæller med sange og ordlege. Bogstavtyven er 

et drilsk, insektlignende dyr, der suger bogstaver 

ud af børn. Vi leger sproglege med rekvisitter, 

når børnene skal gætte hvilket bogstav, 

Bogstavtyven har stjålet, og Maria fortæller om, 

hvordan det er at være forfatter. 

Fokus: Historien om Bogstavtyven fremmer 

børnenes opmærksomhed på bogstaver og lyde, 

og igennem leg, og mødet med en forfatter, 

stimuleres deres nysgerrighed og lyst til bøger 

og læsning.  

 

Kontakt 

Mikkel Gammelgaard, miga@aarhus.dk 

 

 

Varighed: 45 minutter 

 

Book:  

Fredag den 30. november kl. 10-10.45 

 

  

  

https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/skaeg-med-ord-og-sprog


 
 

MUSIKFLYVEREN 

 

Målgruppe: 3-6 årige 

Indhold: Kom med på en musikalsk flyvetur 

rundt i hele verden. Musikflyveren tager jer med 

ud og ser hvilke dyr og vaner, der er i forskellige 

lande. Vi skal bl.a. til Norge for at synge 

troldesange, danse tango i Argentina, på safari i 

Sydafrika og til Kina for at flyve på en drage. 

Lyt med på www.musikflyveren.dk 

Fokus: Børnene arbejder med kropslig og 

musikalsk udfoldelse i fællesskab. De får viden 

om andre lande og kulturer gennem leg, og 

musikken fremmer fantasien og den sproglige 

opmærksomhed. 

 

Kontakt 

Jette Holmgaard Greibe, jehg@aarhus.dk 

 

 

Varighed: 45 minutter 

 

Book:  

Tirsdag den 20. november kl. 9.30-10.15 

Tirsdag den 20. november kl. 11-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musikflyveren.dk/
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/musikflyveren
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/musikflyveren-0


 
 

FILM FOR DE YNGSTE 

 

Indhold:  Vi viser korte tegne- og dukkefilm i  

Lille Sal for de 3-6 årige fire onsdage i efteråret.  

 

Det er forskellige film, vi viser hver gang.  

 

Efter filmvisningen er I meget velkomne til at 

udforske børnebiblioteket, hvor I bl.a. kan hygge 

jer med at låne bøger, prøve udklædningstøj, 

bygge figurer med Magformers og store 

legoklodser, lege i Æsken og spise medbragte 

madpakker. 

 

Kontakt 

Tiril Mark Høj, hmti@aarhus.dk 

 

 

 

 

Varighed:  ca. 30 minutter 

Book:  

Onsdag den 12. september kl. 10  

Onsdag den 24. oktober kl. 10  

Onsdag den 14. november kl. 10  

Onsdag den 5. december kl. 10  

 

  

mailto:hmti@aarhus.dk
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-26
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-27
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-28
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/film-for-de-yngste-29
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/styles/ding_list_large/public/list_image/event/film_for_de_yngste.jpg?itok=M35E9bJE&imgrefurl=https://www.aakb.dk/bibliotek/harlev/arrangementer&docid=BAek_ucr5-ChMM&tbnid=Pbj9pXEf-3ZLdM:&vet=10ahUKEwjP49jvsbvVAhWGL1AKHZEABgw4ZBAzCAooCDAI..i&w=300&h=300&bih=783&biw=1600&q=film for de yngste&ved=0ahUKEwjP49jvsbvVAhWGL1AKHZEABgw4ZBAzCAooCDAI&iact=mrc&uact=8


 
 

BØRNEDAGE  

 

Første torsdag i september, oktober, november 

og december afholdes der børnedage med 

dans, teater, musik og meget mere på Dokk1.  

For de 0-8 årige i dagtilbud, skoler og 

børnefamilier. 

Børnedage afholdes i samarbejde med 

Børnekulissen og Børnekulturhuset.  

For mere info og billetter se: 
www.boernedage.dk 

 

 

 

  

http://www.boernedage.dk/


 
 

 

 

 


