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1. Baggrund for dantoy Take Back  
dantoy Take Back, er et projekt, hvor vi vil indsamle slidte og udtjente dantoy produkter og skabe 

nye produkter fra det selvsamme materiale. Vi vil indsamle brugt legetøj i daginstitutioner gennem 

et tæt samarbejde med kommunerne, og ikke mindst gennem et samarbejde med de enkelte 

institutioner.  

Vi har gennemgået det pædagogiske grundlag, samt videns delt med forskellige pædagoger, 

institutionsledere og børn, og ud fra dette skabt et pædagogisk værktøj men det formål at understøtte 

læring om legetøj, ansvar og bæredygtighed. I arbejdet med det pædagogiske grundlag er det tydeligt 

hvordan læring skal forstås bredt og anerkende, hvordan læring opstår igennem leg, planlagte ,og 

uplanlagte aktiviteter, samt rollespilslege og relationer. Dette stemmer godt overens med dantoy 

legen, som netop har fokus på læring gennem leg.  

Selve materialet vil bestå af en video, diverse lege de enkelte pædagoger kan anvende som han/hun 

finder det mest relevant.  

Videoér:  dantoy TakeBack-DK - YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=lyEsO09D_sc 

  



  Hobro, 2022 
  dantoy Take Back 

Side 3 af 7 
 

 

2. Dantoy Take Back – hvordan det skal fungere praktisk?  
Dantoy vil sørge for at de enkelte institutioner får en palle at smide dantoy legetøj i. Det er vigtigt at 

det kun er dantoy legetøj, der bliver smidt i sækken/beholderen. Grunden til dette er ikke at vi ikke 

vil rydde op efter andre, eller samarbejde med andre brands. Det er fordi at alle dantoys produkter er 

svanemærkede, og hvis vi får produkter, som ikke er svanemærkede så mister vores produkter deres 

svanemærkede oprindelse og vi kan derfor ikke svanemærke de nye produkter. Se de vedhæftede 

billeder for at se et stort udvalg af dantoys favoritprodukter i de danske daginstitutioner.  
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3. Lege til inspiration til dantoy Take Back  
De nedenfor beskrevne lege, kan bruges i daginstitutionerne direkte som de er eller som inspiration 

til andre lege/aktiviteter omkring bæredygtighed og genbrug. Baggrunden for materialet er at lære 

børn helt ned i 0-6 års målgruppen om vigtigheden af bæredygtighed. Det kan være svært at snakke 

FN´s verdensmål, grøn omstilling mm. Til de mindste i vores samfund men disse lege og Take Back 

projektet er en god start.  

3.1.Oprydnings-leg  
Indsamlingen af ødelagt legetøj på legepladsen eller på stuen. Stil herefter forskellige spørgsmål: 

o Hvornår er legetøj så ødelagt at det skal til genbrug?  

o Hvornår er legetøj i en stand hvor en klud eller andet ville kunne forlænge levetiden 

så det ikke blot skal smides ud? 

o Hvorfor er det vigtigt vi ikke smider ting ud hvis det kan bruges lidt længere?  

3.2. Fantasi-leg  
- Lav en bunke legetøj, som skal til genbrug og få børnene til at tegne eller snakke om hvad 

legetøjet kunne blive forvandlet til (med dantoys Take Back ordning er det meningen, at vi 

vil producere en limited edition legetøjs linje af alt det indsamlede legetøj, og det kan være 

alt fra en scooter til en skovl til madlegetøj osv.) 

- Lad frit børnene bruge deres fantasi til at tegne deres bedste ide  

- Børnene kan eventuelt tage legen med videre og bygge nyt fantasilegetøj ud af ædelagt legetøj, 

og på den måde give ting nyt liv.  

3.3. Sorterings-stafet  
- Find 4 spande, og lad børnene sortere tingene i de rigtige spande. Det kan fx være 1 spand til 

plastik, 1 til glas, 1 til madvarer og 1 til papir. à Denne øvelse kan også udføres gennem en 
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konkurrence, hvor i deler stuen ind i hold og lader dem løbe på skift. Til sidst kan i se hvem 

der var hurtigst, og hvem der fik flest rigtige i de rigtige spande.  

- Få herefter en snak om hvorfor det er vigtigt at sortere skrald, samt hvad man kan genbruge 

og lave nye ting af. 

3.4.Genbrugs-leg  
- Del børnene op i mindre grupper eller lad dem lege individuelt. Børnene skal tegne på et 

stykke papir og så vende det om og tegne på den anden side, herefter, skal de bytte papir med 

sidemanden og så skal han/hun tegne videre på tegningen den anden har startet. Sådan kører 

man et par runder, og så kan man eventuelt snakke om hvor flot tegningen kan blive når man 

hjælper hinanden, samt snakke om hvor meget man fik ud af at bruge kun 1 stykke papir. Det 

er vigtigt, at lære børnene at papir sagtens kan genbruges mange gange, og det samme gælder 

slidt legetøj. Derfor er det vigtigt, at vi samler dantoys slidte legetøj ind så det kan få nyt liv 

uden at vi skal ud og bruge naturens ressourcer igen.  
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4. Spørgsmål i børnehøjde omkring legetøj og genbrug 
- ”Hvad tror i legetøj er lavet af?” àer det træ, olie, jord, sand, vand, plastik osv? De nyeste af 

dantoys produkter er fx lavet af sukkerrør og gamle fiskenet  

- ”Hvad skal man gøre med legetøj, som er gået i stykker?” 

- ”Hvordan kan vi undgå, at smide legetøj ud når det ikke kan bruges mere?”  

- ”Hvorfor er det vigtigt, at vi genbruger legetøj?”  

- ”Hvor kommer det legetøj vi leger med hver dag egentligt fra?” 

- ”Hvorfor er det vigtigt, at der ikke ligger legetøj i naturen?” 

- En generel snak med børnene om hvordan de genbruger hjemme ved dem selv  

- ”Er der nogle, som sorterer affald? – har i fx flere forskellige skraldespande hjemme ved jer, 

hvor papir skal i en spand og mad i en anden?”  

- ”Er der nogle af jer, som har været med jeres mor eller far på lossepladsen/genbrugsstationen? 

– Har i snakket med dem om hvorfor man kører ting på lossepladsen i stedet for at smide dem 

i skraldespanden derhjemme?”  
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5. Info til forældrene (AULA) 
Vi vil i de kommende uger lave et projekt, hvor vi vil indsamle slidt og udtjent legetøj. Legetøjet skal 

bruges direkte til at lave nyt legetøj lokalt på en legetøjsfabrik i Hobro. Vi vil i disse uger snakke med 

børnene om hvorfor det er vigtigt at genbruge ting. Såfremt i har noget gammelt plastik legetøj må i 

gerne komme forbi med det så det kan blive til nyt legetøj. Hvis i ønsker mere information kan i 

spørge i institutionen eller læse mere om projektet på Projekt "Take Back" - Dantoy : Dantoy . Vi håber i 

vil snakke med jeres børn om affald og genbrug så børnene oplever en synergi mellem daginstitution og 

hjemmet.  

Projektet er kort vist på følgende links:  

 dantoy TakeBack-DK - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=lyEsO09D_sc 

 

 

 

 

 


