
Hvordan lærer man børn at vaske hænder og forstå hvorfor det er så vigtigt at 
komme alle bakterierne til livs? 

Det får du svar på i nedenstående, som indeholder en guide til hvordan du bedst 
introducerer håndvask for børnene, samt to slags diplomer. Det ene diplom skal 
bruges som belønning til børnene, når de har lært at vaske hænder. 
Det andet, er ét som børnene kan give videre til andre i familien, når de har lært 
dem at vaske hænder.

For at være sikker på at brevet virker efter hensigten, er det vigtigt at du læser 
og følger instruktionerne nedenfor.  
                  Rigtig god fornøjelse!

LÆR AT VASKE HÆNDER
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Guidelines

Lær børnene at vaske hænder, så I forebygger sygdom.

Her er chancen for at give børnene gode vaner, både for at komme igennem Corona-krisen uden at blive smittet, men også for 
at nedbringe dit og børnenes sygefravær i fremtiden. God håndhygiejne er essentielt for at forbygge sygdom, men hvordan er det 
muligt, at få de yngste til automatisk at vaske deres små fedtede fingre? 

Vi vil gerne hjælpe med at gøre det lidt sjovere for børnene at vaske hænder. Bakterier er en svær størrelse at forstå, for hvordan 
tager man noget alvorligt, som man ikke engang kan se med det blotte øje? Det får du løsningen på herunder.

Sådan gør du:
Brug dette seje trick til at vise børnene, hvorfor det er så vigtigt med håndvask:

- Hæld vand i en skål og drys peber i vandet. 
- Lad børnene stikke en finger ned i vandet og opleve hvordan peberet sætter sig på huden – præcis ligesom bakterier.

- Hæld derefter lidt opvaskemiddel på fingeren, stik den ned i vandet og se hvordan peberet/bakterierne flygter fra sæben 
– præcis som når man vasker hænder!

Når I er færdige med bakterieksperimentet, kan I synge ”håndvask sangen”, 
mens I sammen vasker jeres hænder grundigt med sæbe.

Lad barnet lære andre børn og familiemedlemmer, hvordan man vasker hænder korrekt.  Derefter kan barnet selv at uddele hånd-
vaskdiplomer – for det er da en sej mulighed for at vise det man lige har lært – ikke? ;)

Rigtig god fornøjelse

♥ 
Natasja & Tina 



Julemanden, Påskeharen, Tandfeen og alle de andre magiske væsner

Mange kærlige hilsner

Det Magiske Råd

Kære Børn

Rådet for Magi har brug for Jeres hjælp! 
 
Så tænker I nok... Hmm Rådet for Magi... Hvem er det nu egentlig lige det er?  
I kender os helt sikkert - og faktisk meget godt endda! Rådet for Magi er os... I ved, Julemanden, Påskeharen, 
Tandfeen og alle de andre magiske væsner...

Tilbage til det vigtige! Alle de festlige lejligheder er nemlig i fare på grund af den dersens slemme Corona virus, 
som alle snakker om. 

I har måske også hørt, at grunden til vi smitter hinanden, er at vi overfører bakterier f.eks. via vores hænder. 
Derfor er det af yderste vigtighed, at vi finder nogle børn som er ekstra dygtige og som kan lære andre hvordan 
de vasker hænder… Og vi er sikre på, at lige præcis I, er sådan nogle børn.

Hvis ikke vi får lært alle børn og voksne i  Danmark at vaske hænder grundigt, kan vi fortsat ikke holde fester 
for alle vennerne, Tandfeen kan ikke indsamle tænder og julemanden kan ikke komme rundt med gaver – og det 
ville jo være en katastrofe… ikke sandt? 

Vi håber derfor, at I vil lære”håndvask sangen” udenad. Hvis I vasker jeres hænder, imens I synger den og  
samtidig sørger for at bruge masser af sæbe, ja så skal vi nok få ram på alle de dumme baksiller som gør os  
mennesker syge.

I finder sangen på næste side, og ved I hvad... Den er skrevet på en melodi, som I helt sikkert kender,
nemlig ”Bjørnen sover”, så den er let at lære. Når I har sunget sangen helt færdig, er hænderne rene og I kan med 
god samvittighed både spise kiks, frugt og lege med dine ting.

Husk at vaske hænderne ofte i løbet af dagen – ja faktisk også selv om de ikke ser snavsede ud, for bakterier kan 
nemlig ikke ses!

I får selvfølgelig et officielt håndvask-diplom, når I har helt styr på det med håndvask  
– bare så I kan vise alle, at I er ægte håndvask-eksperter.



HÅNDVASK SANGEN
På Melodien: ”Bjørnen Sover”

”   Nu skal alle 
Vaske hænder
Luk for vandet op
Put lidt sæbe´ i hånden
Skum det op fra bunden
Skrub så hånden, først den ene, 
så dem begge to.   ”

”   Først for oven 
Så for neden 
Neglene skal med
Mellem alle fingre
Vask dem til de skinner
Tør så hånden, først den ene, 
så dem begge to.   ”

Så er det vasketid!



GUIDE TIL HÅNDVASK
1. Trin

Tænd for vandet og gør hænderne våde

2. Trin  
Kom sæbe på hænderne og fordel det mellem håndfladerne, indtil det skummer godt

3. Trin 
Vask grundigt ovenpå hænderne

4. Trin 
Flet fingerne og skrub godt imellem dem

5. Trin  
Så er det tommelfingrenes tur - de skal også skummes godt ind

6. Trin 
Fngerspidserne på begge hænder vaskes ved at gnide dem imod dine håndflader

7. Trin
Så mangler du bare håndleddene 

8. Trin 
Skyl nu dine hænder rene for sæberester

GODT GÅET! 
Nu er dine hænder dejligt rene !



Rådet for Magi





Har du en ide
� l næste brev...

 
Skriv � l 

info@detvier.dk

Kære Du

Mange tak fordi du har downloadet et af vores even-
tyrlige breve. Vi håber det vil bringe mange hyggelige 
stunder med sig. .

Husk, at vi har breve til mange forskellige lejligheder... 
Se vores udvalg herunder.

Vi vIl bliver super glade, hvis du vil følge os på vores 
sociale medier og hjælpe os med at sprede budskabet 
om vores hyggelige breve.

Vi håber at høre fra dig snart igen!

Kærligst 
Tina & Natasja


