VÆRKSTEDSAKTIVITET

MINI-MONSTER FRA HIMLEN
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i skulpturopgaven er, at børnene udforsker, afprøver og anvender
forskellige materialer til at udtrykke deres følelser, forestillinger og kreative
ideer til et monster.
•

Hjælp børnene med at vælge og fravælge elementer i den skabende proces, så de bliver bevidste om formsproglige valg og fravalg i deres produktion af skulpturen.

•

Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor børnenes ideer
og subjektive opfattelser. Se morskaben i deres fantasier, forestillinger og
udtryk – deres finurligheder og kunstneriske kvaliteter.

•

Giv plads til eksperimenterende ideer og muligheder, og inddrag dialogen
med barnet gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte ord på
deres tanker, og hvad de gerne vil udtrykke.

DU SKAL BRUGE
• Kasserede legetøjsfigurer
• Genbrugsmaterialer/skrammel
• Limpistol (der findes en lim
pistol til børn, der ikke bliver så
varm, som alm. limpistoler)
• Limstænger
• Plader/understøttelsesflader
til at fastgøre skulpturerne på.

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med deres helt egne mini-monster.
•

Læs kapitel 1: Da Bissebøvsen faldt ned fra himlen fra bevægelsesfortællingen Hoppeline og Bissebøvsen

•

Indled med en dialog om det grønne væsen som kom flyvende ned fra
himlen.
Hvad hedder den, hvorfor kan den mon ikke svømme? Er den farlig? Kan
den trylle?

•

Monstersnakken fortsætter med: Hvad nu hvis der falder et andet monster ned fra himlen.
Børnene digter nu selv et monster, som falder ned fra himlen.
–
–
–
–
–

•

Hvor kommer det fra? Inddrag evt. et verdenskort og lad børnene markere stedet.
Hvad hedder monsteret på dets eget sprog?
Hvordan ser monsteret ud? (beskrive)
Hvordan bevæger monsteret sig? (vise)
Kan monsteret noget særligt fx trylle ild med sin ene finger?

Fortæl børnene, at de skal til at bygge deres eget monster af alverdens genbrugsmaterialer.
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PROCESSEN
1. IDÉUDVIKLING: Lad børnene udvikle ideer til deres monstre ved at lade dem sammensætte de forskellige materialer
med hinanden. Hvilke monsteregenskaber passer med de forskellige materialer fx blød, hård, mat, farvet, mønstret
osv. Hvad sker der, når genstande/materialer kobles sammen til nye udtryk?
2. En samlet og uddybende beskrivelse af processen lader sig ikke gøre, da den kreative proces er uforudsigelige og kan
gå i mange retninger. Gennem processen opstår forunderlige væsner gennem frie kombinationer og sammenstil
linger af forskellige materialer.
3. Monstrene placeres/fastgøres på en understøttelsesflade.
4. Der arrangeres et særligt sted til udstilling, og børnene laver udstillingen.

AFRUNDING
Børnene leger frit med deres monstre.
Lav evt. udstilling af monstre i børnehaven, hvor der måske inviteres gæster med ”klippe snor” og ferniseringstale.
Lad evt. børnene hjælpe hinanden med at optage korte dokumentarfilm med iPads/mobil, hvor de fortæller om deres
værker. Disse små film kan indgå i en fernisering.
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