VÆRKSTEDSAKTIVITET

LIVET I HAVET
- VANDMÆND OG FISK
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
•

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 oplevelser og udtryk.

DU SKAL BRUGE
• Papir – marmoreringspapir, kuglepapir og
sæbeboblepapir
• Saks
• Limpistol (der findes en limpistol til børn,
som ikke bliver så varm som de normale
limpistoler)
• Limstænger
• Limstift
• Tegneredskaber
• Pudefyld/uld
• Billeder af forskellige dyr, der lever i vand
• Undervandsbilleder

IMPULS

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

•

Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 5: Badedyret.
Tal med børnene om illustrationen, og hvad de får øje på. Kender børnene
til de forskellige dyr og mennesker i vandet? Hvordan bevæger vandmænd og fisk sig i vandet? Hvordan trækker vandmænd og fisk vejret
under vand? Hvordan føles det at røre ved en vandmand og en fisk?
Fortæl børnene, at de skal lave fisk, vandmænd og billeder af livet under
havet af papir.

PROCESSEN
VANDMÆND:
1. Børnene tegner og klipper to ens vandmænd ud af boblepapir. Lav et lille mærke på midten af begge vandmand og klip/skær et lille hul.
2. Klip lange tråde af boblepapir – runde eller aflange. Der
kan også bruge andre materialer til tråde, fx plastikposer. Lim trådene fast på indersiden af vandmanden.
På den anden del af vandmanden trækkes en snor gennem hullet, som limes fast på indersiden. Snoren skal
bruges til at hænge vandmanden op med.
3. Læg et lille stykke pudefyld eller uld ind mellem de to
klippede vandmænd, så den får lidt form. Lim de to
stykker sammen med varmlim. Her skal børnene have
lidt hjælp fra en voksen.
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KAN DU FINDE:

4. Hæng vandmændene op. Det ser godt ud, hvis de hænger sammen.

Fisk:
1. Børnene tegner fisk på boble-, kugle- eller marmoringspapir. Lad børnene studere og finde inspiration i billeder af
forskellige fisk og deres udseende. Klip fiskene ud med en saks. Lav en fantasifuld udstilling.

Collage som papirklip – Hvad sker der under vandet
1. Tal med børnene om, at de skal lave et billede af livet under vandet. Hvilke sanseoplevelser har børnene selv fra stranden? Kender de til nogle dyr
og planter under vandet? Hvad kunne børnene tænke sig at få med i et
billede af livet under havet?
2. Lad børnene tegne forskellige dyr og planter, der bor i havet. Til dette
bruges marmoreringspapir, kuglepapir og/eller sæbeboblepapir. Klip dyr
og planter ud.
3. På et stykke sæbeboblepapir/marmoreringspapir (se aktivitet om at
lave marmoreringsbilleder) med en evt. ramme omkring laver børnene
en collage med deres forskellige dyr og planter. De enkelte collagestykker
limes på papiret. Der kan efterfølgende arbejdes videre med baggrunden
i billedet med fx farvekridt.

AFRUNDING

I børnehaven kan en væg eller helt rum afdækkes med hvidt papir til et fælles billede. Børnene kan frit tulle rundt og
fortælle nye historier gennem tegning, maleri og udklip. Det giver dem plads til at fordybe sig og udfolde egne ideer.
Børnene kan lime deres fisk og collage på billedet, og vandmændene kan hænges i loftet.
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