VÆRKSTEDSAKTIVITET

MARIE
MARIE
MARIEHØNE
(VERSION 3)
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor børnenes ideer
- og før dialog med børnene gennem hele processen, så de får mulighed
for at sætte ord på deres tanker og idéer. Se morskaben i deres fantasier,
forestillinger og udtryk – deres finurligheder og skæve opfindelser. Giv
plads til eksperimenterende muligheder. Måske har børnene ideen til en
helt anden type sokkedyr eller alternative Mariehøns.

IMPULS

Tal med børnene om Marie fra Hoppelinefortællingerne og/eller find rigtige mariehøns udenfor.
Leg til sangen Marie hun har gemt sig fra Hoppelines Hoppelopper 2 eller
syng den gode gamle Mariehønen evigglad.

DU SKAL BRUGE
• Sort strømpe
• Sort og rødt karton
• Kraftigt mosgummi/liggeunderlag
• Filtkugle til øjne
• Tykt og rødt filt til vinger
• Filt til inderside af mund og øjne
• Limpistol
• Limstænger
• Sakse
• Kraftigt bredt tape/gaffa
• Nål og tråd

SÅDAN GØR DU
1. Aftegn et sæt hænder på et stykke tykt rødt filt. Klip
hænderne ud med saks. Klip tommeltotten af på begge
filthænder. Lim de to filthænder sammen med limpistol eller
sy dem sammen. Klip vingerne runde i bunden. Lim sorte papstykker/filtkugler/pomponer på vingerne med limpistol.
2. Klip den yderste del af sokken med en saks.
3. Klip en rund cirkel af kraftigt liggeunderlag/mosgummi.
Cirklen skal passe i størrelse til sokkens åbning. Cirklen
klippes over på midten. De to dele samles igen til en cirkel
med et stykke gaffatape på midten. Klip et stykke rødt
filt der passer i størrelsen med cirklen. Lim cirklen fast på
modsat side af tapen med limpistol.
4. Lim cirklen fast i sokkens hul med den røde side udad. For at holde mund og sok på
plads, mens du limer, kan du holde det sammen med klemmer eller nåle.
5. Lav et sæt øjne af en filtkugle som klippes over i to dele. Der laves øjne af papstykker
eller filt som limes på de to dele. Klip to sorte aflange strimler i sort mosgummi eller
kraftigt filt. I enderne af stykkerne limes papcirkler sammen to og to. Lim eller sy følehorn fast under øjnene. Lim/sy øjnene fast på sokken.
6. Sy eller lim vingerne fast på strømpen.
Marie er nu færdig og klar til brug.
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