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lederhæfte

Pynt lokalet med farvestrålende guirlander, eller 
klip farvede trekanter ud, og fastgør dem på en lang 
bomuldssnor. 
Bordpynt: Pluk forskelligfarvede blomster, eller 
fremstil blomster af karton, der sættes på små 
træpinde. Klip evt. dyr af mosgummi i farverne. Grå – 
klip et æsel. Sort – klip en kat osv.
Dyrene kan også tegnes på farvet karton, klippes ud 
og fastgøres på sugerør med tape.
Bordene dækkes i forskellige farver. Farvestrålende 
bordpapir, engangsservice, servietter osv.  
Deltagerne får farvede hatte, maling i ansigtet osv. 
– alt efter, hvilket bord de skal sidde ved. Osv. Osv. 
Tænk selv videre over, hvordan en rigtig farvefest 
udfolder sig.
Lav en velkomsttale, hvor man evt. nævner nogle 
farver, og de, der har disse farver, skal rejse sig. Osv. 
Lad farverne (bordholdene) dyste mod hinanden. 

Forslag til dyst imellem farverne
Bordkonkurrencer 
- Sangkonkurrence: En leder trækker et farvet kar-
tonkort, hvorpå der er skrevet en farve. Nu gælder 
det om, hvilket hold der kan huske en sang, hvori der 
indgår et dyr i denne farve, fx brun: ”Bjørnen sover”, 
grå: ”Se den lille kattekilling” eller ”Sov sødt, lille 
Jumbo” osv.  

- Rivekonkurrence: Alle holdene får udleveret en avis 
eller et stykke farvet papir. Alle deltagere skal nu 
rive et dyr ud af en avisside. Det enkelte barn kan 
selv vælge, fx kat, hund, hest, tiger, ko, mus, løve, 
fisk m.m. –  Dette kunne evt. blive en del af bordpyn-
ten til festen.

- Samarbejdskonkurrence: Der vælges en som hold-
ets ”løber”. Lederen siger: En gul ting. Hvilket hold 
kommer først op til lederen med en gul ting? Kør 
farverne igennem og se, hvem der er hurtigst. 

- Tegnekonkurrence: Lad børnene tegne alle de hvide 
dyr, som de kender. Hvem har flest hvide dyr? Lav 
sammen konkurrence med andre farver.

- Mimeleg: Et barn fra hvert hold sendes uden for 
døren. Alle disse får en farve at vide, som de skal 
tegne for deres hold. Hvem kan tegne noget, så 
holdet gætter farven?

- Terningeleg: Hvert bordhold får udleveret et stykke 
papir, farver og en terning. Nu gælder det om at 
være heldig. Terningen sendes rundt sammen med 
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farvefeSt
Brug ugens farver på forskellige måder:
GULD – SORT – RØD – HVID – GRØN – GULD… og tusindvis af andre farver! 

papiret. Det gælder om i fællesskab at tegne en regn-
bue, en farvepalet, en blomsterbuket, et landskab 
med farver eller noget andet. Her er et eksempel 
med blomsterbuketten: 
Hvis der bliver slået en ener tegnes vasen, en toer, 
så tegnes et blad, en treer en rød blomst, en firer en 
gul blomst, en femmer en blå blomst og en sekser 
en hvid blomst. Hvis man allerede har tegnet det, 
der efter terningkastet skal tegnes, går turen bare 
videre til den næste.
Hvem tegner først en vase med 8 blomster (2 af hver 
farve) med hver 2 blade?

- Dyregætteleg: Der bruges et dyre-memory. En leder 
trækker et kort med et dyr. Så gives der en oplysning 
om dyret, fx hvilken farve det har, hvor det lever, an-
tal ben, hvad det spiser osv. osv. Jo flere oplysninger, 
jo lettere at gætte. Alle hold gætter på samme tid. 
Hvem kommer først?

- Hvem gætter flest ting med farverne? 
Nævn en farve og se, hvilket hold der først finder 
10 ting, der er orange, grå, sorte osv. Holdene skal 
skrive dem ned, hvorefter de markerer, og det 
udpegede hold nævner 10 orange ting: Appelsin, 
blomst, en solnedgang, en farveblyant osv. 

- Det farveglade køkken: Hvem finder flest ting, der 
er gule, og som kan spises/drikkes? (Citron, korn, 
citronmåne, en skrællet kartoffel, Fanta osv.). Kør 
udvalgte farver igennem.  

- Lagkage: Alle bordholdene kan lave en lagkage. 
Der bruges lagkagebunde, marmelade, små stykker 
frugt, flødeskum og pynt. Pynten kunne være smart-
ies, krymmel, glasur i alle farver og chokoladestyk-
ker. Hvem har flest farver i gang?

Farvefestsange 
Syng sange med farver: 
•	 ”Se min kjole…”

•	 ”Grøn som en abe”.

Danse
- Ballondans: Giv alle festdeltagere en ballon og et 
stykke snor. Alle binder en ballon til sin ankel. Leg 
ballondans, og tag fx alle de røde balloner op og lad 
dem se, hvem der bliver vinder. De øvrige farver 
kæmper, og vinderne fra alle farverne kæmper til 
sidst. Man ser, hvilken farve der vandt over det hele.  




