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Den lille bagedyst handler om at bage kage eller brød med et tema. Du bestemmer temaet for 
Den lille bagedyst. Det kan f.eks. være: 

 “Bag for en sag” – Her bliver det, der bliver bagt solgt med henblik på at samle penge ind til 
fx BørneTelefonen eller andre velgørende formål. I kan også vælge at bage kage til nogen, der 
har fortjent et stykke kage. Find eventuelt en sag sammen med børnene/de unge. 

 “Konkurrence” – Børnene/de unge skal konkurrere om, hvem der kan bage den bedste kage. 
Bestem evt. et tema for konkurrencen f.eks. ”barndom”, ”halloween”, ”jul”, ”fremtid” osv. 

 “Begrænsninger” – I dette tema har børnene/de unge har en begrænset række ingredienser 
at gøre godt med.

 “Overrask en ven” – Her skal børnene/de unge skal bage en overraskelseskage til en ven, der 
indeholder ingredienser og smag, som de ved, at vennen kan lide. 

3 timer - 2 dage.
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Det kan være fristende bare at begynde at bage, hvad der lige falder en ind, men der ligger en del god 
læring i at lave en lille smule forarbejde og ved at have styr på, hvad der skal ske. I Den lille bagedyst 
lærer børnene/de unge, hvordan de afsøger behov/muligheder, og hvordan de planlægger deres bag-
ning, så de når i mål. 

Start med at vælge et tema fra forsiden eller definer dit eget tema. Skriv temaet op på et stort stykke 
papir og noter også hvor lang tid børnene/de unge har til at færdiggøre deres bagværk. 
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Download projekter på: www.ideide.dk/Ung-Projektbank
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