Farmors
Værksteder

Farmorhusets
Troldeværksted

Farmorhusets Påskeværksted

Vi kommer med det store naturværksted fyldt med materialer
til et hyggeligt påskeværksted. Vi tager de store gåseæg med,
som kan males og pyntes. Hvor kun fantasien sætter grænser.

I naturværkstedet kan
man bygge sin egen trold
af forskellige naturmaterialer.
I troldeværkstedet kan
man flette sin egen
troldehale og man kan
smage på grøn
troldesuppe.

Alle værksteder

Alle værksteder henvender sig til børn i alderen 3-12 år.
Vi kommer på biblioteker, byfester, markeder, daginstitutioner,
dagplejere, kirker m.v.

Kontakt Farmorhuset:
Farmorshusets Stenmalingsværksted

Det består af sten og malergrej. I værkstedet kan der males
med så mange sten som man vil og få det færdige resultat
pakket ind i en fin cellofanpose med farvet bånd.
Værkstedet henvender sig til alle aldre.
.
Ofte sker det, at stenmalings værkstedet ses sammen med
bondegården eller guldgraverværkstedet. Mange af Farmorhusets legeværksteder kan kombineres på forskellige måder.

Har du lyst til at falde i snak med en farmor, går du aldrig
forgæves. Husk overskuddet går til at drive Farmorhuset for.
Tjek altid aktuel info om åbningstider og aktiviteter på
Facebook eller send en email eller ring.
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Farmorhuset

Legecafé og oplevelseshus
Algade 34 (i gården) 4760 Vordingborg
Kontakt Farmorhuset:
Tlf. 61549994 Mail@farmorhuset.dk
www.farmorhuset.dk

Hjertelig velkommen til
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Farmorhuset

Legecafé og oplevelseshus
Algade 34 (i gården) 4760 Vordingborg

Farmorhusets Fastelavnsværksted

Fastelavnsværkstedet er et sjovt og hyggeligt værksted, hvor
man kan pynte fastelavnsris og få sjov og spændende ansigtsmaling.
Vi tager det store naturværksted med, som indeholder farvet
karton, så man kan klippe og klistre lige præsis som børnene
ønsker sit ris skal pyntes med.

Farmorhusets
Bamsefest

Tag din sødeste bamse med til fest. Bamses fest består af et
bamsekagepynteri. Derefter spiser vi festlige bamsekager og
skulle du få ondt i maven, tilses bamse på bamsehospitalet
af bamsesygeplejersken. Bamses fest henvender sig til børn
mellem 2 og 10 år.

Farmorhusets
Honninghjerteværksted

Vi tilbyder et juleværksted
med pyntning af honninghjerter med alverdens
sukkerpynt. Når hjerterne er
fint pyntet, lægges de i fine
cellofanposer med kulørte
bånd. Under arrangementet,
besøger julemanden vores
værksted, med sig har han
juleønskerkogler til alle børn.

Farmorhusets
Kalenderdekorationer

Farmorhusets
Guldgraveri

Farmors Bondegård- en rolleleg

Et afprøvet legekoncept, der henvender sig til børn fra 1-9 år
og som består at 10 forskellige danske husdyr, som er udskåret
i træ og håndmalede. Dyrene står på en fod og er flytbare.
Det er meningen at man i legen bygger sin egen bondegård,
ved at flytte rundt på dyrene, stille hegn op og danne forskellige
folde.
Bondegården indeholder traktorer, sække, madskåle, trillebør,
et hus og folde. Der medfølger en sæk halm.

Kontakt Farmorhuset for information og priser.

En leg i at søge og finde ”børneguld i guldgraveriet som er
bygget op omkring et kart med
sand og vand i. Tilhørende et
stor gammel købmandsvægt
hvor det opsamlede guld vejes
og derefter kommes i en lille
farmorpose. Der overleveres
en god historie fra de varme
lande, om hvad man kan bruge
ønskeguldet til. Det er nemlig
en særlig slags ønskeguld.

Vi kommer med det store
naturværksted til at lave årets
flotte kalenderlysdekorationer.
Det er et smukt værksted som
henvender sig til alle aldre med
hang til julehygge og hvor kun
fantasien sætter grænser.

