VÆRKSTEDSAKTIVITET

MONSTERHATTE
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med fremstilling af monsterhatte er, at børnene ud
forsker og anvender forskellige materialer til at fremstille deres følelser og
forestillinger om deres monster gennem en monsterhat. Gennem dialog find
es frem til den historie, monsterhatten skal udtrykke, og hvilke materialer og
teknikker, der bedst bidrager hertil.
•

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
hatten.

•

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 muligheder og inddrag dialogen med
børnene gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte ord på
deres tanker og på, hvad de gerne vil udtrykke med hattene.

DU SKAL BRUGE
• Aflagte hatte (hårde med fast
form)
• Lim
• Limpistoler
• Gipsgaze i ruller/papmaché
• Alverdens genbrugsmaterialer,
fx kasserede legetøjsgenstande
og spil
• Alverdens dekorationsmaterialer,
fx perler, filtfigurer, fjer, pailletter,
pomponer
• Evt. akrylfarver og pensler

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med deres
egne visuelle fremstillinger og udformninger af monsterhatte.
•

Tal med børnene om illustration til Kapitel 11: Monstrenes by, i bevægelses
fortællingen Hoppeline og Bissebøvsen. Udforsk billedet med udgangs
punkt i følgende citat fra fortællingen: ”I Monstrenes by var der alle mulige
mærkelige monstre med underlige hatte. De fandt nogle monsterhatte i en
vasketøjskurv og klædte sig ud”. Eksempler på spørgsmål: Hvilke hatte har
de forskellige monstre på i billedet? Hvilke farver, genstande og størrelser
har hattene? Hvad kan de enkelte monstre gøre, når de har deres hat på?
Har de særlige evner, fx flyve, hoppe højt, være opfindsomme?

KAN DU FINDE:

•

Leg ”Gæt et monster”: Et barn tænker på et monster fra illustrationen og
laver et lille mimisk spil for de andre børn. De andre børn skal prøve at gætte, hvilket monster det drejer sig om.

•

Lad børnene vælge en genbrugshat hver. Find gerne hårde hatte, da de er nemmest for børn at arbejde med. Med
udgangspunkt i hatten skal børnene forestille sig, at de nu er tryllet om til et monster med særlige evner. Hvert
barn fabulerer over og viser deres monster gennem en dramatisering. Dramatiseringen kunne tage udgangspunkt
i: Hvordan lyder deres monster? Hvordan bevæger deres monster sig? Følelsesudtryk: Er det et glad, trist, farligt,
genert, uhyggeligt eller bange monster? Hvad hedder deres monster?

•

Fortæl, at børnene skal bruge hatten til at skabe deres helt egen fantasifulde monsterhat. Vis gerne en færdig hat
eller et billede.
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PROCESSEN
1. Alle børn vælger en genbrugshat, hvis de ikke allerede har valgt en.
2. GIPSHAT:
Gipsgazen klippes op i mindre længdestykker. Et ad gangen dyppes gipsstykkerne hurtigt i vand (husk, at hvis man
holder gipsgazen for længe i vandet, forsvinder gipsen fra gazen) og lægges på hatten. Sådan bliver barnet ved, til
hele hatten er dækket af gips. Overfladen glattes løbende med fingrene, så de små huller i gipsen dækkes.
3. HATTEN STILLES TIL TØRRE et varmt sted. Det kan tage op til et døgn at tørre hatten.
4. HATTEN MALES (dette kan springes over)
5. UDFORMNING AF MONSTERHATTEN:
Alverdens genbrugsmaterialer og andre materialer præsenteres for børnene, som udvælger materialer ud fra, hvad
de ønsker at udtrykke med deres monsterhat. Gennem dialog bidrages til, at form og udtryk understøtter det enkelte
barns fortælling om sin hat, så det ikke blot bliver en dekoreret hat uden fortælling. Hatten konstrueres gennem
metoden sammenføjet form. Børnene omformer og kombinerer materialer, som limes på hatten med limpistol. Man
kan selvfølgelig også lade hattene stå hvide som et skulpturelt værk i sig selv.

AFRUNDING

Børnene kan bruge deres monsterhatte sammen med klæd-ud-tøj i leg.
Hattene kan præsenteres for andre børn i institutionen, forældre eller på en digital skærm. Lad børn selv præsentere deres
æstetiske produkt og fortælle historien bag monsterhatten. Det er en lærerig øvelse at vise og præsentere egne produkter.

FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER

I stedet for at anvende gipsgaze til hattene, kan der bruges papmaché. Dette materiale har dog en meget lang tørretid.
Hattene males efterfølgende med dækkende akrylmaling.
Lad børnene arbejde med iscenesatte fotografier, hvor de tager billeder af hinanden med hatten på.
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