VÆRKSTEDSAKTIVITET

FORTÆLLERHULER
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med udformningen af hulen er, at børnene udforsker
og anvender forskellige materialer til at udtrykke deres følelser, forestil
linger og ideer til hulebyggeriet.
•

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 deres hule.

•

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 dialog
en med barnet gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte
ord på deres tanker, og det de gerne vil udtrykke.

DU SKAL BRUGE
• Et legetelt/stor papkasse
• Tegneredskaber
• Maling
• Pensler
• Papir
• Farvet karton
• Dåser
• Kasser
• Foto
• Børnetegninger
• Stofrester
• Filt
• Snor, limpistol (der findes en lim
pistol til børn, som ikke bliver så
varm som de normale limpistoler)
• Limstænger
• Limstift
• Sakse
• Kasserede tøjdyr
• Alverdens genbrugsmaterialer/
skrammel
• Lyskæder

IMPULS

Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og under
støtte deres inspiration i arbejdet med deres egne hyggelige huler.
•
•

•

Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 4: Genbrugsmonstre.
Indled med en dialog om den hyggelige hulebygger Henning, Hoppeline
og Frækkefrø, der bygger en hule sammen. Hvordan ser den ud? Hvad er
den lavet af? Hvad er sjovt ved at bygge huler? Hvad kan man lave inde
i hule?
Fortæl børnene, at de skal til at bygge deres helt egen hule, som fortæller
noget om dem selv. Hulen skal være deres hyggelige frirum. Måske har
voksne ingen adgang til hulen….
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KAN DU FINDE:

PROCESSEN
1. IDÉUDVIKLING:
Lad et hav af materialer være tilgængelige for børnene, så de har nogle byg
gematerialer. De kan medbringe genstande hjemmefra, fx fotos, tøjdyr.
Børnene kommer med ideer til og bestemmer sig for, hvordan deres hule i
hovedtræk skal se ud og bygges. Det er en rigtig god ide, at børnene arbej
der sammen i projektet. Tal med børnene om, hvad hulen kan indeholde, og
hvordan den skal se ud.
Børnene skal overveje: Hvad skal der være i rummet? Hvilke materialer
kunne være egnet til deres ideer? Hvordan skal det bygges?
2. PRODUKTIONSFASEN
Nu starter arbejdsforløbet, hvor hulen kan bygges på og leges med i en læn
gere periode. Det er svært at komme med en samlet og uddybende beskriv
else af processen, da den kreative proces er uforudsigelig og kan gå i mange
retninger.

AFRUNDING

Lad børnene hjælpe hinanden med at optage korte dokumentarfilm med
iPads/mobil, hvor de fortæller om deres huler.
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