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Vores tilbud til jer består af følgende: 

 

 
 

 

 

 

Vi kommer med nødvendige 

materialer, legetøjseksempler til 

afprøvning & værkstedsmodeller, 

nødvendigt værktøj. 

 
Jeg foreslår omkring 10 værkstedsforslag som 

børnene vil kunne vælge imellem.  

 

Legetøjet har meget forskellig sværhedsgrad, 

både mht. fremstilling & brug. Der er både 

opgaver til dem der vil fordybe sig, og til dem 

der har 15 børn der lige skal nå at prøve at 

lave noget alle sammen - De endelige 

værkstedsforslag afhænger af muligheder for 

indsamling og indkøb af materialer. 

 
 

Følgende er eksempler på legetøj fra 1800-tallet: 
1. TRILLEBÅND med cykelfælge til afprøvning (i mangel af tøndebånd) - flere anvendelsesmuligheder. 

 

2. SNORRETOPPE - Laves af store træperler, blomsterpinde & møbelsøm - flere varianter til de ihærdige. 

 

3. BRUMMERE - Svingtræ  - et lille stykke træ (en liste) der afgiver en brummende lyd når det svinges rundt i 

en snor. 

 

4. TRYLLEPIND - Træliste der får filet en række af hak og tilføjes en propel, som kan bringes til rotation ved 

at stryge over hakkene. 

 

5. BOLDE I FLERE UDGAVER - Stof, snor, uld og halm. 

 

6. GRÆSFLØJTE - en lille gren som ved lidt skærearbejde kan bringes til at give lyd som når man blæser i et 

græsstrå. 

 

7. TRILLEVÆRK - Forskellige simple udgaver af figurer at typen ”hjul med styrestand”, lavet af træ, bambus 

& ståltråd. 

 

8. DUKKER af kork, kobbertråd, stof & perler. 

 

9. MEKANISKE DUKKER af træ som slår kolbøtter og klatre vha. snoretræk. 

 

10. Der kunne evt. også tilknyttes et træværksted - med mulighed for at lave de velkendte træ-både & -biler af 

træklodser, lister, søm & perler, som mange børn allerede kender (eller bare slå søm i træ eller propper) - hvis 

der er brug for at klarer et stort pres med mange der vil lave noget samtidig, fordi de kommer i samlede 

grupper. 

 

 

Pris:  Efter aftale – Udover varighed & kapacitet  - afhænger prisen af hvor meget værktøj & materialer vi skal 

medbringe.  
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Tøndebånd / Trillebånd på 4 måder 

 

 

Bemærkninger ang. kapacitet: 
Kapaciteten  - dvs. hvor mange børn kan nå at lave noget i et givent tidsrum - kan være svær at sige noget om før 

hele projektet er fastlagt. Men vi har lavet projekter med op mod 100 børn i timen 

 

 Faktorerne er:  

• Antal af værkstedsinstruktører & medhjælpere  

• Mængden af borde, skruestikke & værktøj  (især save, (hånd) boremaskiner, knive & sakse).  

• Valg af legetøj (noget tager tre minutter andet ½ time, dukker & flere af boldene tager længst tid) - 

anslået gennemsnitlig fremstillingstid ca. 10 min. 

• Lyst & evne til at hjælpe børnene fra medfølgende pædagoger & voksne - kan øger kapaciteten 

mærkbart. 

• LEGEHJØRNE hvor eksempler kan afprøves vil også kunne øge kapaciteten til noget nær det dobbelte, 

hvis der er plads & hjælpere nok. Det er en buffer som aflaster spidsbelastning i værkstedet, plus det vil 

tiltrække & holder på flere, som uden nødvendigvis selv at fremstille noget alligevel lærer noget ved at 

se de andre arbejde.  

 

 

Med venlig Hilsen 

 

Anders Shagembe & LEGENS VERDEN 
 
Tlf. 2868 1958 

www.shagembe.dk 

 

 
 

 

 


