
 
Cirkusplakat 
I kan også lave en cirkusplakat med følgende  
overvejelser: 
Hvad skal der stå på plakaten? 
Hvilke farver vil I bruge? 
Hvilket motiv skal der være? 
Efterfølgende kan eleverne præsentere plakaterne for 
hinanden.  

_____________________________________________ 
Cirkusmatematik 
Det er let at lave simple regnestykker omhandlende 
cirkus. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvor  
mange der kan være i teltet, når der kan sidde 10 pr. 
bænk og der er 50 bænke, eller  et spørgsmål om  
hvilke geometriske figurer man finder i cirkus. 

_____________________________________________ 
Dansk 
I kan f.eks. prøve at skrive  velkomsttalen som  
sprechstallmeisteren holder, når hun træder ind i  
manegen og lade eleverne opføre den for hinanden. 

_____________________________________________ 
Mere inspiration 
I kan hente mere inspiration på: 
www.emu.dk, søg på ´cirkus´, 
på museets hjemmeside www.cirkusmuseum.dk 
eller museets Youtube kanal , som I finder link til på 
vores hjemmeside. 

_____________________________________________ 
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Inden besøget 
Inden et besøg på museet er det en god idé at  
forberede klassen på emnet. Som udgangspunkt 
kan I f.eks. snakke om følgende spørgsmål (lad evt. 
børnene snakke om det to og to) 
Har I været i cirkus? 
Hvordan så der ud? 
Hvordan lugtede der? 
Hvordan lød der i cirkus? 
Hvilke dyr så I? 
Hvilke artister så I? 
Hvilket nummer var sjovest? 
Hvilket nummer var farligst? 
Hvilket  nummer var flottest? 

 
Spørgsmålene kan være med til at motivere eleverne 
inden besøget, hvilket vil øge udbyttet. 

 
 

    
 Efterbehandling 
Efter besøget kan I tage erfaringerne med tilbage  
til klassen og bruge dem på flere måder. Her er  
kan I se nogle forslag til, hvordan I kan  
efterbehandle besøget og bruge emnet i flere fag. 
 
Som en umiddelbar efterbehandling kan I snakke 
om følgende spørgsmål: 
Hvad var mest spændende på museet? 
Kunne I selv tænke jer at arbejde i et cirkus? 
Hvad vil være sjovt? 
Hvad vil være hårdt? 
Hvem I din familie vil være god til at udfylde de  
forskellige roller i cirkus?  

_____________________________________________ 
Cirkus og billedkunst 
Billedkunst er et godt fag at bruge, til en yderligere 
efterbehandling. Her er et par forslag til faget:. 
 
Byg jeres eget cirkus 
Tag en rund paptallerken, piberensere, små  
stofrester, sølvpapir m.m. og skab jeres eget  
øjebliksbillede fra en cirkusforestilling. 
 
 


