VÆRKSTEDSAKTIVITET

POP UD DYREBILLEDER
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER

Det centrale i opgaven med skabelsen af pop ud billeder er, at børnene udforsker
og anvender forskellige materialer til at udtrykke deres forestillinger og ideer.
• 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
pop ud billeder.
• 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 det de gerne vil udtrykke.
Opskrift på pulp:
Pulp opblødes i vand med et blandingsforhold på 3 dele pulp til 1 del tapetklister
(lidt gipspulver kan drysses i blandingen, så tørrer figuren op med en hårdere
overflade). Massen æltes godt igennem, til den er findelt og samlet til en smidig
masse.

DU SKAL BRUGE
• Hårde plader, fx masonitplader (20 gange 20 cm er en god
størrelse)
• Akrylmaling
• Pensler
• Tapetklister
• Gipspulver
• Papmachepulp
• Svampe
• Poscatuscher
• Papir
• Tegneredskaber
• Afdækningsplast til bord
• Forklæder

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 et pop ud maleri med et dyr, der flygter fra ilden.
•
•
•

Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 7: Branden. Indled med en
dialog om, hvad børnene får øje på i billedet? Hvad sker der på billedet?
Tal med børnene om begreber, der knytter sig til brand: fx røg, ild, brandslukker, slukke ild
På billedet til kapitel 7 ses mange forskellige dyr, der løber væk fra
branden. Fortæl børnene, at de nu i gang med at skabe et billede med et
dyr, der løber ud af billedet.
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KAN DU FINDE:

PROCESSEN MED BILLEDPROJEKT
1. Børnene laver en tegning af et dyr, der kommer løbende ud af branden. Denne tegning kan fungere som en skitse til
deres pop ud billede.
2. Børnene får udleveret en masonitplade. På pladen modellerer børnene baggrunden og et dyr med papmachemassen.
Vær omhyggelig med at glatte figuren og baggrunden med fingrene og evt. lidt vand og svamp, så sprækker og
revner bliver udjævnet.
3. Efter optørring kan papmachefiguren og baggrunden males med akrylmaling. Detaljer kan tegnes op med poscatuscher. Den bemalede flade kan efterfølgende lakeres blank eller mat.

AFRUNDING
Billederne med dyrefigurerne kan indgå i et fælles billede som et element i en fælles fortælling om branden. Lad børnene
fortælle en lille historie om deres billede. Historien nedskrives, og sættes sammen med billedet.
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