SJOVE OPGAVER
MENS VI VENTER!

Opgaverne kan laves af børn
fra 7 år - og sværhedsgraden
stiger i løbet af hæftet

Teatret Zeppelin er et lille storbyteater støttet af
Københavns Kommune, beliggende i Valdemarsgade
15 på Vesterbro, og henvender sig til skoleklasser og
familiepublikum far 7 år.
Teatrets særegenhed er nydramatiseringer af store
børnebogsklassikere og dansk dramatik med
samfundsaktuelle temaer.
www.zeppelin.dk
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FIND 5 FEJL
Pigerne på børnehjemmet Himmelbjergpigehjem keder sig, og de har
derfor gemt 5 ting på det nederste billede.
• Kan du finde de 5 fejl på det nederste billede?

TEGNE
Nogle gange har personerne i vores forestillinger en fantasiven, der hjælper
dem. Det kan være et dyr, et menneske eller noget helt andet, og nogle af
dem kan også bruge magi!
• Hvordan ville din fantasiven se ud? Tegn!

KRYDSORD
I en krydsord skal man forsøge at gætte, hvilke bogstaver der skal stå i
boksene ved at gætte de ord, som ledetrådene hentyder til.
• Kan du gætte alle ordene?

LABYRINT
Alfons Åberg har en far, som elsker at spise lakridspiber. Nogle gange leger
Alfons med lakridspiberne, og så kan han ikke finde dem igen!
• Kan du finde ind til lakridspiben?

DESIGN
På Teatret Zeppelin har vi scenografer til at designe forestillingernes
udseende. En scenograf udarbejder idéer til en teaterforestillings kulisser,
dekorationer, rekvisitter og kostumer. Inden selve produktionen af
forestillingen går i gang, laver scenografen en lille model af scenerummet
og scenografien og mange forskellige skitser til scener og kostumerne.
• Prøv selv at designe et sejt kostume! Enten til dig selv eller til en anden!

DESIGN
Hvis du skulle lave en forestilling om dig eller noget i dit liv, hvordan skulle
kulisserne og baggrunden så se ud? Skulle det være dit værelse, dit hus, din
skole eller måske noget abstrakt med alle de ting, du elsker?
• Forestil dig at du er scenograf og lav en skitse af scenen!

FANTASI
Fantasi er vigtigt i alle de forestillinger, vi spiller på Teatret Zeppelin. Fantasi
hjælper ofte personerne til at klare et problem eller finde på noget sjovt.
• Tænk over spørgsmålene om fantasi og skriv dit svar!
Hvis jeg var en farve
Hvis jeg var et dyr
Hvis jeg var et ord
Hvis jeg var en by
Hvis jeg var en følelse
Hvis jeg var et materiale
Hvis jeg var en årstid
Hvis jeg var en madvare
Hvis jeg var voksen, ville jeg

GODT OG ONDT
Godt og ondt er også et tema, der er meget med i vores forestillinger. Det
kan være svært at vide, hvad der er godt og ondt, men så er det godt, at
man kan lave et moralsk kompas!
• Læs sætningerne og lav en streg hen til der, hvor du synes, de skal
tegnes ind på kompasset. Brug eventuelt forskellige farver til stregerne.
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