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Klodset tøndeslagning 
   
Hjælp katten fri med tal og farver.  
 
Det skal I bruge:  
 

• En masse legoklodser (Dublo) og plader 
• En stor, blød terning med prikker (eller tal) 
• En tøjkat eller anden slags bamse/legetøjsdyr  
• Lækkerier til at fylde i 
• Tørklæde el. lign.  

 
Forberedelse (voksen – evt. med deltagelse af børn)  
By en silo af klodser, der er stor nok til at have plads til tøjdyr og 
fyld i bunden. (Se billedet) 
 
Læg tøjdyr og evt. lækkerier i og dæk til med tørklæde eller lign. Sæt gerne tørklædet 
fast under et par klodser, så det først kan fjernes, når klodserne tages væk.  
 
Lav et låg af kloder til siloen … og gerne et højt tårn af klodser ovenpå (som en slags 
snor mod loftet) 
 
Sådan leger I 
 

• Stå i kø ved den ”klodsede tønde” som ved almindelig tøndeslagning. 
 

• Slå efter tur med terningen og fjern det antal klodser, der svarer til slaget.  
Tæl sammen og snak om antal og klodsernes farver undervejs.  

 
• Den første, der når ned til tøjdyret og fyldet, der er bygget ind, bliver 

kattedronning og den, der er så heldig at fjerne den sidste klods, bliver 
kattekonge. 
 

• I kan evt. også tale om, at man i gamle dage puttede en rigtig kat i tønden, men 
at jeres leg handler om at slippe katten fri.  

 
OBS! Husk at afstemme både antal klodser og samtale til børnenes alder. Hvis siloen 
ikke er stor nok til fyld, så gem dette et andet sted.  
 
Kilde: Inspireret af bevægelsesterapeut Signe Frydenlund, inkl. foto.  
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Hjemmelavet piñata 
En piñata er en figur i pap med farverig pynt og fyldt med lækkerier. I Latinamerika 
har man tradition for at slå til piñata, ligesom vi slår til tønden.  
 
Det skal I bruge:  
 

• 2 stykker pap, ca. 40 x 40 cm 
• 1 langt stykke bølgepap, ca. 150 x 12 cm 
• tape, gerne bred  
• slik efter smag og antal af deltagere 
• 1-2 strips 
• crepe- eller silkepapir 
• limstifter eller spraylim 
• en snor til ophængning 
• et bat eller en stor rullepind til at slå med 

 
Sådan gør I: 

• Tegn omridset af den figur, piñataen skal forestille, på det ene stykke pap (undgå 
at gøre figuren for kompleks, da det kan gøre piñataen svær at samle)  

• Skær den ud med en hobbykniv, eller klip med en stor saks. Brug den som 
skabelon, og tegn den over på det andet stykke pap. Skær den ud. 

• Tape bølgepap hele vejen rundt langs kanten på den ene figur, så bølgepappet 
udgør siderne. Læg den anden figur ovenpå og tape også den fast. Fyld 
lækkerier i, inden du lukker helt. 

• Sæt strips igennem øverste del af figuren ca. 5 cm fra kanten. De skal gå gennem 
begge stykker pap og bruges til ophæng. Klip baner af crepe- eller silkepapir. 
Klip frynser i banerne, og lim dem på hele vejen rundt på piñataen. 

• Pynt pinataen med figurer klippet i farvet papir. 

• Hæng den fyldte piñata op i en snor i loftet eller i et træ og slå efter piñataen 
efter tur med en kølle.  

• I kan evt. tage bind for øjnene, og en voksen kan hive piñataen op og ned, så 
den, der slår både kan ramme, men også slå huller i luften.  

 

Kilde: www.alt.dk 

Læs evt. mere om piñataer og se 
hvordan I kan lave dem i papmaché  
via dette QR-link. 


