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Forord

Jeg havde i nogle år leget med tanken om at lave en klippebog for de yngste.
Disse tanker er blevet til mange ideer, og i stedet for én bog bliver det flere bøger over forskellige 
temaer. Dette er 2. udgave af den første bog i serien.
 
I forhold til første udgave er der i denne udgave 9 af modellerne også lavet i en minimodel. Der er 
også blevet plads til at tilføje to helt ny modeller og en masse nye, nemme ideer.  Desuden er alle ska-
beloner placeret bedre, så de er lettere at tegne af.

Til alle modellerne i denne bog er børns hænder et tema, der går igen. 
De øvrige former der er brugt i bogen, er simple og lette at klippe ud for børn. Materialer til model-
lerne fås i hobbyforretninger, boghandlere og supermarkeder. 

Se på skabelonerne og studér billederne godt, før du går i gang.

Inspirationen til denne bog har jeg fået igennem mit daglige arbejde med børn.
Stor tak til min familie for deres arbejde og støtte til mig.
Jeg modtager meget gerne kritik på min mailadresse. Det kan hjælpe mig til at gøre de næste bøger 
bedre. 
På min hjemmeside kan du læse om mine andre bøger og bestille dem hjem direkte fra forlaget. Hvis 
du bestiller fra hjemmesiden, kan jeg signere dem for dig inden afsendelse.

Agnes Ingersen
forlaget@gmail.com
www.forlaget.ingersen.dk
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Pingvinen
Skabelon på side 6 og 7

Materialer
Sort karton
Orange karton
Hvidt karton
2 rulleøjne
4 klæbepuder

Lim
Blyant
Saks

Fremgangsmåde
Tegn brystet på hvidt karton.
Tegn næbbet på orange karton.
Tegn 2 hænder og kroppen på sort karton. 

Klip delene ud.
Lim bryst, øjne og næb på pingvinens krop.
Fjern beskyttelsesfolien på den ene side af de 4 klæbepuder og sæt 2 på hver hånd ved håndryg og 
tommelfinger. Sæt hænderne fast på kroppen efter du har fjernet det sidste beskyttelsesfolie. 











Fold
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Krop 1 stk

Bryst 1 stk

Næb 1 stk
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Om forfatteren

Siden har Agnes ingersen udgivet yderligere 3 bøger, Sjov Med Paptallerkener, Sjov Med Mælkekar-
toner og Sjov Med Mælkekartoner 2

Forlaget Ingersen er et familieforetagende stiftet for at udgive bøger af Agnes og resten af hendes 
familie. Hendes mand, Claus, har taget alle billeder, hendes søn, Erik, har lavet layout og børnene på 
billederne har været i dagpleje hos Agnes.

På forlagets hjemmeside kan man læse om forlaget, se uddrag af alle bøgerne og bestille dem direkte.

www.forlaget.ingersen.dk

Agnes’ andre bøger
I løbet af 2007 udkommer en fortsættelse til Sjov Med Paptallerkener og en bog kun med juleideer.
Herunder er forsiderne på Agnes’ tidligere bøger. Alle, med undtagelse af første version af Sjov Med 
Hænder kan stadig bestilles fra hjemmesiden.

Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle.

I 1982 blev hun udlært allround kontorassistent og arbe-
jdede med reklame indtil hun 1987 valgte at blive hjem-
megående i nogle år.

I 1984 blev hun gift med Claus og sammen har de 3 børn 
fra 1984, 1987 og 1988.

I 1990 blev Agnes ansat ved dagplejen i Stenlille Kom-
mune. Hun er fortsat dagplejer og har ingen planer om at 
stoppe med det, selvom hun nu er blevet forfatter.

Hun har altid brugt lang tid på at være kreativ sammen 
med sine børn. Allerede da var inspirationen der. Da hun 
senere begyndte at arbejde som dagplejer, fortsatte hun 
med sine unikke ideer. Ideer nok til at fylde mange bøger. 

I foråret 2005 udgav hun Sjov med hænder, den blev så 
stor en succes, at du nu sidder med 2. udgave af Sjov med 
hænder. Begge bøger er udgivet på hendes eget forlag.
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Kan du lide hvad du så?
På vores hjemmeside finder du gratis download af prøver på alle bøger. 
Du kan også købe alle bøgerne, hjælpesaksen og flere sakse fra Fiskars.

Her på siden ser du alle bøger fra Forlaget Ingersen. 

www.forlaget.ingersen.dk
Vi gør meget for at være til stede på Internettet, og hører meget 
gerne fra læserne. Derfor vil vi meget gerne have en besked i vores 
gæstebog.
Læsere har sendt deres egne tips og ideer ind. Har du et tip, som andre 
kan få glæde af, kan du sende det ind og få det udgivet på siden.

På hjemmesiden kan du læse mere om forlaget, personerne bag 
og hvad der rører sig. Vi har en blog, der bliver opdateret 
jævnligt med nyheder og smagsprøver på fremtidige projekter.


