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I KREATIVITETENS TEGN...
Forår, påske, kyllinger, lam og påskeharer. Små børn, kreative pilfingre og en masse dejligt genbrug. 
Kan det være meget bedre? Jeg har valgt, ligesom i helårsudgaven af ”Små kreative pilfingre,”  at 
bruge genbrug til bogens idéer. Du kan sagtens inspireres og lave langt de fleste idéer ud af ”rigtige” 
hobbyartikler. Jeg har valgt at bruge genbrug og billige hverdagsting, fordi det er godt for miljøet, og 
fordi det er noget, vi har omkring os – eller som man let kan få fat i. Sidst, men ikke mindst, viser vi 
vores børn, at der er muligheder – og noget, vi kan bruge alle steder. I kreativitetens  tegn er det 
jo helt i særklasse.  Jeg håber, du vil smitte så mange som muligt med den skønne skaberglæde – og 
selv blive smittet af barnets begejstring. Jeg synes, det er skønt, når man kan se, om barnet var 2 -, 
3 -, 4 - eller 5 år, da det lavede en kreativ ting. Så i stedet for at rette barnet, hvis det synes at kyl-
lingen fx skal have fem øjne – eller være grøn, så se på det som en gave. Inden vi får set os om, laver 
alle de samme gule kyllinger med to øjne.

Mange tak for skøn sparring til pædagog Malene 
Mikkelsen og til de dejlige børn der har bidraget 
med deres fantasi og små kreative pilfingre. 

Du kan altid finde masser af idéer på min blog
www.tinadalboge.dk, du finder kategorierne og
søgefeltet i i venstre side.
Du se mere om mine andre udgivelser ved at  
  

Kærlig hilsen Tina Dalbøge
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JoRdENS RESSoURCER
Jakob Baungaard fra Worldperfect fortæller her 
hvorfor det er vigtigt at anvende genbrug.

"Når man som barn skal arbejde kreativt 
handler det om at bruge sin fantasi samt de 
materialer man har ved hånden. Kreativitet 
er noget der opstår når børn sætter sig ved 
bordet med voksdugen og der ligger en masse 
forskellige materialer i én stor bunke. Styrker 
ved kreativitet er ikke at have de nyeste
materialer men at kunne skabe noget unikt ud 
fra de forhåndværende materialer som lige så 
godt kan være genbrugsmaterialer, der stiller 
andre krav til kreativiteten.

Ud fra en miljømæssig betragtning giver det 
rigtig god mening at bruge genbrugsmaterialer 
til kreativitet og leg, da nye materialer både 
er dyrt og bruger jordens knappe ressourcer, 
som vi skal passe på. Hele tankegangen bag 
at genanvende materialer til leg giver god 
mening og sporer børn ind på den rigtige 
tankegang – den tankegang der forhåbentlig 
vil præge den næste generation af kreative 
danskere."

Her kan du se mere om WorldPerfect - 
Danmarks første bæredygtighedsbureau.
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TIP 
Lad børn være med til  
at sortere. Det er en  
leg i sig selv...

SÅdAN FÅR dU GENBRUG GJoRT INSPIRERENdE:
Du kan bruge genbrug til bogens idéer, som jeg har gjort det, men du kan naturligvis også bruge garn i stedet 
for net fra frugt og grønt, karton og kardus i stedet for æggebakker og nye rammer i stedet for emballage. 
Hvis du vælger at bruge genbrug, så er det en god idé at sortere det fx i farveorden som på billedet her, så 
det bliver mere overskueligt og ikke bare ligner affald. Det samme kan du gøre med kapsler, låg, emballage osv. 
Brug fx sorte bakker eller de gennemsigtige fra vindruer til at opbevare tingene i.
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dET ER dER BRUGT AF GENBRUG:
1 Rengjorte låg og bakker fra pålæg, kød, cremefraiche, yoghurtbægre m.v.
2 Mælkekartoner, skyllet og tørret. Rengjorte låg fra kartoner, juiceflasker m.v.
3 Emballage fra papkasser, æsker og bokse - gerne med print på
4 Net fra frugt og grønt
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