VÆRKSTEDSAKTIVITET

BLÆKSPRUTTESKØRTER
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.

DU SKAL BRUGE
• Lim
• Limpistoler
• Bredt elastikbånd
• Aflagte børnestrømpebukser/
lange strømper
• Sakse
• 20 – 30 store styrporkugler eller
lette plastikbolde
• Bredt velcrobånd eller runde
velcro stickers
• Pudefyld og alverdens dekorationsmaterialer, fx bånd, knapper,
filt, pailletter, pomponer, mosgummi m.m.

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med deres
blæksprutteskørter.
•

Samtale med børnene om illustration til Kapitel 9: Skildpaddeungerne,
i bevægelsesfortællingen Hoppeline og Bissebøvsen. Eksempler på
spørgsmål med udgangspunkt i følgende citat fra fortællingen: ”Da Professor Pindsvin kom op af vandet, sad der en blæksprutte på hans briller,
så han ikke kunne se noget. Den havde suget sig godt fast (…)”: Hvordan
kan det mon være, at blæksprutten kan suge sig fast? Hvordan kan det
mon være, at blæksprutten har mange arme? Hvad kan de bruges til?
Hvordan føles det mon at røre ved en blæksprutte (hård, blød, spændt,
slap)? Hvordan tror børnene, at blæksprutten bevæger sig i vandet? Kan
man spise blæksprutter?

KAN DU FINDE:

•

Fortæl om virkelighedens blæksprutter. Find for eksempel faglig viden om blæksprutter på www.kattegatcentret.dk
(søg på blæksprutter under skolematerialer).

•

Udforsk sammen med børnene, hvordan en sugekop virker, eller hvad der sker, når blæksprutter sprøjter med blæk.
Brug for eksempel en svupper til at illustrere sugekop-effekt og sprøjt en sky af blæk ud i en gennemsigtig beholder
med vand for at vise effekten af blæk i vand.

•

Fortæl, at børnene skal i gang med at lave deres eget blæksprutteskørt med fangarme. Skørtet skal de bruge til at
fange mad med, men de skal passe på hajen, for hajer elsker at spise blæksprutter.
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PROCESSEN
1. Hvert barn vælger fire til seks lange løse strømper/strømpebukser (jo flere fangarme des sjovere). Strømperne fyldes
med pudefyld eller andet let materiale.
2. Klip et stykke elastikbånd, der passer til barnets talje (stram).
3. De løse strømper fordeles jævnt på elastikken og sys fast med en symaskine.
4. Hvis man ikke har en symaskine, kan man klippe et par huller i de enkelte strømper/strømpebukser og trække ela
stikken gennem disse huller. Elastikken bindes/syes sammen, så den - påført strømperne - danner et skørt.
5. På hver af de løse strømpers nederste del monteres et enkelt velcrostykke (den hårde del - hook) med varmlim.
6. Børnene arbejder nu med at dekorere deres blæksprutte med sugekopper, kamuflage m.m. Brug alverdens genbrugsog dekorationsmaterialer, limpistol og varmlim (brug limpistoler, der er anvendelige for børn, så de selv kan lime uden
at brænde sig)
7. Børne laver blækspruttemad: Lad børnene farvelægge flamingokugler med poscatusser eller maling. Der monteres
velcrobånd (den bløde del – loop) med limpistol og varmlim.

AFRUNDING

Blæksprutteskørter og mad bruges til en fælles legeaktivitet: Hajen kommer. Alle børn har deres blæksprutteskørt på.
En pædagog spiller den farlige haj, som spiser blæksprutter. I et rum med god plads lægges flamingokugler ud midt på
gulvet med en god afstand mellem kuglerne. Børnene skal løbe ud og samle blækspruttemad med de fangarme, som
sidder på skørtet. Når maden er fanget, løber de ud til deres blækspruttehjem, hvor de har helle. Man kan blive fanget af
hajen undervejs, før maden er bragt i sikkerhed, og når det sker, skal barnet lægge den fangede mad tilbage på gulvet og
må gå sulten hjem, indtil det tør prøve igen.

FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER

Lav en udfordrende forhindringsbane enten ude eller inde, hvor børnene – iført deres blæksprutteskørter - fx skal kravle
over og under, trille, snurre rundt, hoppe m.m. Undervejs skal de indsamle blækspruttemad med deres fangarme.
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