
Med vores Monsius-tæpper fra TipTapTudse lægger vi vægt på, at 
ungerne skal have DET BEDSTE. Der er knald på farverne, fantasien 
og stregen. Tæpperne er selvfølgelig til børn, men i høj grad også til deres 
voksne. Sidder man med børn på tæppet, er der altid noget at snakke om. 
Scan QR-koden og se en video-introduktion af tæppet. 
PS. I videoen omtales appen Aurasma. Den bruger vi ikke længere da den 
er blevet for kompliceret.  I stedet bruger vi WIKITUDE som er nem og 
brugervenlig.
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Det fortællende Tæppe er fyldt med klassiske eventyrelementer. Der er hekse og trolde, drager, 
prinsesser og riddere med rustning. Så vupti har ungerne gang i en historie, og den voksne kan øve sig 
i at genfortælle gamle eventyr og måske endda digte et nyt lige på stedet. Eller I kan fylde tæppet med 
jeres egne figurer, dyr og legoklodser, og lege løs.  
Vi kan også anbefale at bruge flg. apps til leg på tæppet: BookCreator, Skriv og Læs og PuppetPalls. 
Med appen WIKITUDE kan I scanne figurer på tæppet og få adgang til “Måske-historier”. 
Disse historier er små videoer, der inspirerer børnene til selv at digte eventyr. Børnene kan lave deres 
eventyr på papir med tegninger og tekst eller bruge apps som fx BookCreator og PuppetPalls til at lave 
egne e-bøger og små dukketeater film. 
 
Tag din iPad og lyt til videofortællingerne og digt selv videre.

Brugervejledning til Det Fortællende Tæppe 
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Hent WIKITUDE i AppStore

Når du efter installation åbner 
appen, får du dette skærm-
billede. 
Skriv Det Fortællende Tæppe 
i søgefeltet.

Tryk på MONSIUS logoet der 
kommer frem i venstre side.
Nu følger du Det Fortællende 
Tæppe-kanalen, og tæppet kan 
scannes.
HUSK at din iPad skal være på 
wifi når du bruger Wikitude.

WIKITUDE scanner tæppet og viser videoer på
Det Fortællende Tæppe 
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WIKITUDE scanner tæppet og viser videoer 

Du kan føje Det Fortællende 
Tæppe til favoritter ved at trykke 
på stjernen. Så behøver du ikke 
at søge hver gang. Tryk på cirklen 
for at se videoen.

Tryk på playknappen og se 
videoen. Tryk ”Done” når 
videoen er færdig.

Dette skærmbillede kan fore-
komme, når du bruger 
WIKITUDE. Følg blot anvisningen 
og du er videre på nye eventyr. 

God fornøjelse med tæppet!



Lav dine egne digitale eventyr ud fra Det fortællende Tæppe og det medfølgende download
materiale, som vi stiller gratis til rådighed.

BookCreator:
En super fin App til at lave sine egne e-bøger med. Meget nem at bruge, og den håndterer både tekst, 
billeder, video og lyd. I App’en er der en god manual, og der er masser at finde på youtube. 

PuppetPals:
Sjov app til at lave små dukketeaterfilm i - enten med figurer som ligger i selve app´en eller med egne 
billeder, tegninger og fotos fra billedmappen på din tablet. 
De færdige videoer kan gemmes i billedmappen, og derfra sendes til vennerne eller importeres ind i fx 
BookCreator og bruges der.
Gå på http://www.digitale-born.vejle.dk (scan koden her under) Her finder du PDF-manualer til PuppetPals og 
BookCreator. Digitale-børn er en rigtig god hjemmeside at følge med mange interessante indlæg og anmeldelser 
af gode apps til børn.

Download figurer til brug i BookCreator og PuppetPals
Skriv adressen www.tiptaptudse.dk/wiki ind i din browser. Under MONSIUS logoet i toppen er der en 
række figurer og baggrunde, du kan bruge i BookCreator og PuppetPals.  Tryk på en figur og der skiftes 
til en ny side med figuren.  Det er lidt forskelligt, hvordan man gemmer billeder til folderen på iPaden, 
alt efter hvilken browser man bruger. I Safari browseren på iPad’en holder man fingeren på billedet 
et kort øjeblik, hvorefter man får valget om at gemme billedet.
Vis børnene rutinen, så de selv kan hente de figurer, de har lyst til.
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Lav dine egne digitale eventyr  

Scan koden og besøg
www.digitale-born.vejle.dk

Scan koden og besøg
www.tiptaptudse.dk/wiki
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1.    Monsius logoet. Nyheder om tæppet
2.    Bjørnen og indianeren
3.    Ridende indianerdreng med bue og pil
4.    Indianerhøvdingen
5.    Pigen på hesten
6.    Trolden bag klippen
7.    Dragen
8.    Heksen
9.    Kæmpende riddere
10.  De gamle riddere

11.    Smeden
12.    Styrkeøvelser. 4 forskellige videoer loader random
13.    Styrkeøvelser. 4 forskellige videoer loader random
14.    Styrkeøvelser. 4 forskellige videoer loader random
15.    Styrkeøvelser. 4 forskellige videoer loader random
16.    Borgen. 4 forskellige videoer loader random
17.    Bageren
18.    Pigen på bjerget
19.    Mindfulness hos indianer kvinden i tippien
20.    Nissen i højen

I øjeblikket kan flg. figurer scannes
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Apps til brug på tæppet

Vi er hos TipTapTudse meget interesserede i at høre om Jeres erfaringer med tæppet, og hvilke apps I bruger 
til legen på tæppet.  Vi er hele tiden opsøgende i forhold til at finde nye sjove apps til brug på tæppet og hører 
meget gerne fra Jer, hvis I har ideer.

Som tidligere nævnt anbefaler vi følgende Apps:

Book Creator:    Koster pt. 32 kr. 
PuppetPalls:   Koster pt. 32 kr. 
WriteReader/Skriv og Læs: Koster pt. 45 kr.
Wikitude:   gratis

Disse Apps ejes ikke af TipTapTudse. Derfor har vi ingen indflydelse på prisniveau eller funktion.

Tæppematerialet

Tæppet er printet med vandbaseret farve på et super stærkt materiale med en luv af 100% polyester. Efter print 
får tæppet en varmebehandling, så farverne indkapsles i fibrene. Bagsiden er af naturgummi og selvfølgelig uden 
ftalater.  Tæppet kan vaskes med varmt sæbevand og spules bagefter.

Tæppet er dansk produceret og CE godkendt.

Rigtig god fornøjelse med legene!

Inspiration til forløb om eventyr

Mette Bech, der er pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland, har lavet en fin 7-siders PDF 
omkring et læringsforløb i 1. klasse med Det Fortællende Tæppe - “Inspiration til forløb om eventyr”.
PDF´en kan findes på følgende link: 
http://www.tiptaptudse.dk/images/skins/technologic/public/pdf/eventyrforloeb_1_klasse.pdf
Eller scannes på denne kode:


