
Idé til eventyrforløb i indskolingen 

1. Læs et eventyr, eller få det læst højt. Der ligger eventyr som let-læs på app’en  

E-reolen Go!  

  

2. Find et stykke papir, eller din arbejdsbog. Skriv eller tegn; Hvad gør et eventyr 

til et eventyr? Kender du andre eventyr? 

 

3. Lav en tegning af et eventyr, eller nogle af figurerne deri. Husk det med at 

en god tegning har en baggrund, altså den verden som figuren/personen bor i. 

 

4. Lav dit eget eventyr. Download den gratis app PuppetPals HD

 
 

I app’en kan du lave dit eget eventyr, gemme det og sende det til din lærer eller til en 

kammerat.  

 

I dit eventyr skal du tænke over; 

 Hvad skal eventyret handle om? Hvad skal der helt præcist ske? 
 Hvilke figurer skal være med? 
 Hvilke baggrund har du brug for? 
 Hvad skal der siges? 

 

Sådan kommer du igang; 
 Tryk ”Press to Start” 

 Vælg de figurer du vil have med, tryk ”Next” 

 Vælg den baggrund du vil have, tryk ”Next” 
 

 



 Med to fingre trækkes figurer, så de bliver større og mindre 
 De flyttes ved at bruge en finger 
 De spejlvendes ved at trykke to gange med en finger på skuespilleren 

Sådan optager du din film; 

 Placer figurerne hvor de skal starte i filmen. Hvis de står uden for baggrunden står de i 
venteposition og er ikke en del af det der optages, så kan de komme ind når det er deres tur. 

 Tryk på den røde optage knap øverst i skærmen 
 Du kan nu bevæge figurerne og lægge stemmer på 
 Tryk på stop knappen når videoen er færdig 

 
 

 Prøv et par gange og du kan også optage det, se det igennem og når du har lavet en god film 
kan du gemme den. 

 

 

 


