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 Tegn en masse i sommerferien. 

Kære forældre, her kan I læse om hvorfor det er vigtigt, at jeres barn får tegnet en masse i sommerferien. 

 Det er vigtigt at dit barn kan styre en blyant sikkert, når det tegner, så der kommer en tydelig streg, 
der hvor barnet har planlagt det. 

 Det er vigtigt, at dit barn rimeligt hurtigt kan tegne en tegning, så det det selv senere kan se hvad det 
er. Dit barn skal bruge tegninger til at løse opgaver i børnehaveklassen. Det er synd, hvis dit barn skal 
bruge så meget energi på at tegne, at det tager energien fra det, barnet skal træne ved opgaven. 

 Et fingerpeg om, om dit barn tegner nok i dagligdagen kan være, at det laver 4-6 flotte tegninger om 
ugen hjemme. 

Brug altid tykke (gerne trekantede) blyanter og farveblyanter hjemme. 
Syntes dit barn det er kedeligt at tegne, så er det ofte forbundet med, at det syntes, at det er dårligt til at 

tegne (ikke har oplevet succes). Så er det ekstra vigtigt, at du får hjulpet barnet i gang med at tegne. 

Synes dit barn at det er kedeligt at tegne, så er her nogle ideer: 

 Lav det hyggeligt, sæt dig ned og tegn sammen med dit barn (på hver jeres stykke papir). Lav en kop 
kaffe, server lidt udskåret frugt, tænd et stearinlys osv. 

 Har jeres barn ikke lyst til at tegne, så lav tegnetiden kort, men ofte. Hellere 2 gange 5-7 minutter om 
dagen end 1 times kamp. 

 Find noget der er interessant for barnet at tegne. Snak med barnet om hvad I tegner. 

 Lav ”tegne på samme papir tegninger”. Det kan være at en dreng og en far tegner sammen. Drengen 
tegner en tanks med en soldat i. Faderen tegner en soldat, der ligger bag en høj med en bazooka, 
som kan skyde tanken. Så tegner drengen en sniper,  der ligger bag en mur og skyder bazooka-
manden. Når papiret er fyldt, klistrer man bare et nyt på. Dette kan også gøres med piger og med 
hestestalde, (med hestebadekar og klov-manicure osv.), monstertruck løb osv. 

 Vil barnet noget, f.eks. legeaftale med en ven, bage pandekager på lørdag, købe nogle af de gode 
frugtstænger til madpakken, så lad barnet lave en flot husketegning. Her skal der selvfølgelig ofte 
være gevinst, når der er lagt et stort stykke arbejde i tegningen. Modsat så skal man ikke købe frugts-
tængerne, hvis barnet ikke gider tegne dem. 

 Når der spilles spil hjemme, kan barnet få en ekstra tur (slag med terningen), hvis det tegner en teg-
ning af det, den voksne siger. Her er ca. 3 ud af 4 gode nok, den 4. var kun næsten god nok (”der 
mangler lige at armene skulle laves med to streger”). Barnet vil så ofte vinde spillet og succesen ved 
dette vil ofte overføres på det at tegne. 

Fjern mulighederne for elektronisk underholdning (spille konsoller, TV, DVD, IPads, computerspil osv.). Ja 
det sker jo nok ikke, men begræns det i det mindste. 
Er jeres barn ked af sine dårlige tegninger, skal I ikke sammenligne dem med andre børns tegninger, men 

kun sammenligne dem med jeres barns ældre tegninger, og rose det for de store fremskridt der er sket. 

Jeg har vedlagt et hæfte, som jeres barn skal tegne flotte tegninger i  

og have med første eller anden skoledag. 

Mange venlige hilsner 
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