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DOKK1 

 



 
 

Velkommen til Dokk1 

Hovedbiblioteket udbyder i foråret 2019 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 
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STOP MOTION 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold: Vi skaber en lille film, 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 via linket:  

Fredag den 18. januar kl. 9.30-10.15 

Mandag den 21. januar kl. 9.30-10.15 

Tirsdag den 22. januar kl. 9.30-10.15 
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FILM FOR DE YNGSTE 

 

Målgruppe: 3-6 årige 

Indhold: Vi viser korte tegne- og dukkefilm i  

Lille Sal. 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 via linket:  

Onsdag den 30. januar kl. 10-10.30 

Onsdag den 27. februar kl. 10-10.30 

Onsdag den 13. marts kl. 10-10.30 

Onsdag den 27. marts kl. 10-10.30 

Onsdag den 10. april kl. 10-10.30 
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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. Deres kreativitet og evne til selv 

at fremstille produkter sættes i spil.  

 

Kontakt 

Marie Ravn, rmap@aarhus.dk 

 

 

 

Varighed:  90 minutter 

 

Book via linket:  

Mandag d. 18. februar 9.30-11.00 

Mandag d. 25. februar 9.30-11.00  

Mandag d. 4. marts 9.30-11.00 
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MONSTERJAGT 

 

Målgruppe: 3-5 årige 

Indhold: Nogen 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 et 

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 via linket:  

Tirsdag den 26. februar kl. 10-10.30 

Tirsdag den 5. marts kl. 10-10.30 

Onsdag den 27. marts kl. 10-10.30 

Mandag den 13. maj kl. 10-10.30 
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LEG MED RIM OG SPROG 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold: Sprog skal opleves med hele kroppen, 
ikke kun forstås med hovedet. Marianne Iben 

Hansen inviterer på en sprudlende tur i sit 
sproglige univers med rap, ordkor, kropsremser, 
rimøvelser og oplæsning. Undervejs kommer I 
omkring bøgerne Fino badino badulle, A, B, kom 
og C, Axel elsker biler og Kroppen, rim og 
mirakler, og I skal på forhånd have orienteret jer 
i nogle af værkerne. 

Fokus: Børnene får styrket ordforråd og sproglig 

opmærksomhed gennem rim- og ordlege. 

Mødet med en forfatter kan stimulere deres 

nysgerrighed og lyst til bøger og læsning.  

 

Kontakt 

Annie Christensen, ach@aarhus.dk 

 

 

Varighed: 60 minutter 

 

Book via linket:  

Mandag den 25. marts kl. 10-11 
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HUSET DER KU’ LEGE  

 

Målgruppe: 0-3 årige og 4-6 årige 

Indhold: Børnekulissens involverende 

musikalske teaterforestilling, Huset, der ku’ lege, 

appellerer til børnenes sanser, følelser, krop og 

fantasi og berører deres livsverden på en poetisk 

og indlevende måde.  

Børn og voksne inviteres med undervejs i 

forestillingen gennem fagter, mimik, sang og 

bevægelse og er dermed aktive medskabere af 

historien. 

Forestillingen skabes og udføres af 

Børnekulissens teaterkonsulent Ditte Aarup 

Johnsen. 

 

Kontakt 

Tiril Mark Høj, hmti@aarhus.dk 

 

 

Varighed: 45 minutter 

 

Book via linket:  

For vuggestue- og dagplejebørn: 

Onsdag den 3. april kl. 9.30-10.15 

For børnehavebørn: 

Onsdag den 3. april kl. 10.45-11.30 
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NATURVIDENSKABELIG REJSE 

 

Målgruppe: 5-6 årige 

Indhold:  Vi skal sammen på en 

naturvidenskabelig rejse, hvor vi skal bruge 

vores egne kroppe, lave eksperimenter, lære, 

undres og være nysgerrige.  

Workshoppen er en del af den landsdækkende 

videnskabsfestival Forskningens Døgn. 

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 via linket:  

Fredag den 26. april kl. 9.30-10.15 

Mandag den 29. april kl. 9.30-10.15 

Tirsdag den 30. april kl. 9.30-10.15 

Torsdag den 2. maj kl. 9.30-10.15 
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SPROGFITNESS 

 

Målgruppe: 4-6 årige 

Indhold: Deltag i den nationale Sprogfitnessdag, 
hvor vi skal motionere sproget. Her skal børnene 

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

Aktiviteten afsluttes med et diplom. 

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: 45 minutter 

 

Book via linket:  

Fredag den 10. maj kl. 9.30-10.15 

Fredag den 10. maj kl. 10.30-11.15 
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BØRNEDAGE  

 

Målgruppe: 0-8 årige 

Indhold:  Kom til børnedage på Dokk1. Aarhus 

Musikskole vil stå for arrangementerne, der 

primært præsenterer forskellige grene indenfor 

musik. Arrangementerne er for de 0-8-årige i 

dagtilbud, skoler og børnefamilier.  

Børnedage er en udløber af ”100 børnedage”, 
som startede i 2017.  

For info og billetter se Børnekulissens 
hjemmeside: 

https://www.boernedage.dk/  
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