VÆRKSTEDSAKTIVITET

MARMORERINGSBILLEDER
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Forberedelse inden gennemførelsen af aktivitet:
Tapetklister blandes mindst 5 timer før brug.
Opskrift på tapetklister:
2 liter koldt vand blandes med ca. 2 spsk. tapetklister.
Drys tapetklister i vandet. Blandingen piskes godt igennem af flere omgange. Blandingen skal nu stå til den er
klar og tyk. Man kan sagtens lave det dagen før.

DU SKAL BRUGE
• Tapetklister
• Pigmentstærke farver til marmorering (akrylfarver,
flydende tusch, stoffarver, marmoreringsfarve)
• Pipetteflasker til farver
• Marmoreringskar med lav kant (flamingokasser,
opvaskebalje, trærammer)
• Kamme
• Tynde pinde
• River lavet af træliste og små søm
• Godt tegnepapir/akvarelpapir (papiret skal kunne
tåle vand)
• Tynde og gennemsigtige plastikposer
• Afdækningsplast til borde
• Forklæder og handsker
• Adgang til rindende vand

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 af marmoreringsbilleder
•
•
•
•

Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 6: Bertas grotte
Indled med en dialog om den kæmpe blæksprutte i mange farver, der maler
smukke billeder i vandet. Hvordan kan en blæksprutte male billeder i vandet?
Hvilke farver kan børnene få øje på?
Forbered børnene på, at de skal lave tryllemalerier med farver – marmoreringsbilleder.
Fortæl børnene om, hvad det er, og at det hedder marmoreringsbilleder, fordi
det minder om stenarten marmor.
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KAN DU FINDE:

PROCESSEN
1. Pak et kar ind i en plasticpose. Hæld tapetklister i et kar, så det dækker bunden

2. Farver dryppes på overfladen med pipetteflasker. Dryp farverne med
20 – 30 cm afstand til tapetklisteroverfladen. Det får farven til at
sprede sig i større cirkler. Det er en god ide at starte med mørk farve
og dernæst en lys farve.

3. Nu kan man lege med at trække farverne i forskellige mønstre med
pind, rive, kam eller andet redskab.

4. Læg et stykke godt tegnepapir ned i farverne og tapetklisterbadet.
Lad det ligge der et minuts tid og opsuge farverne. Løft papiret forsigtigt op ad karret. Prøv at bruge papir med farver og mønstre. Her
er brugt boblebilleder.

5. Skyl forsigtigt overskydende farve og tapetklister af papiret. Husk
at strålen skal være svag, og undgå at skylle på det samme sted for
længe, da det giver hvide pletter på billedet.

6. Hæng papiret til tørre, eller lad det tørre på en avis.

AFRUNDING
Brug de fantastiske marmoreringsbunde til en collage. Aktiviteten er
beskrevet på hjemmesiden.
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