VÆRKSTEDSAKTIVITET

SANSESKULPTUR
ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med naturoplevelsen og fremstillingen af sanseskulptur er,
at børnene får mulighed for at udforske og anvende naturens materialer ud fra en
sansemæssig tilgang, hvilket giver dem en forståelse for og viden om naturens
forskellige former, overflader og strukturer. Det skaber interesse for både naturen
og kunsten.
•

Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor børnenes indsamling,
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
• Ler/selvhærdende ler
• Alverdens naturmaterialer
med en taktil karakter
• Afdækningsplast til bord
• Forklæde

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 sanse
skulptur.
•

Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 3: Sally Sukkertop og den lille
trampetrold.
Hvad hører til i skoven (naturmaterialer), og hvad hører ikke til i skoven (af
fald)? Hvad er forskellen på affald og naturmaterialer? Hvorfor er det et prob
lem med affald i naturen?

KAN DU FINDE:

Intensionen med denne dialog er at forberede børnene på en god naturoplevelse som et sanseligt møde med naturen,
hvor de indsamler naturmaterialer til sanseskulptur. Naturmaterialerne (kogler, pinde, frøkapsler m.v.) skal efterfølgende
bruges til en skulptur. På turen i naturen kan børnene samle skrald og smide det i skraldespanden.

HOPPELINE.DK
hoppeline/værkstedsaktiviteter/SANSESKULPTUR/04/2020

PROCESSEN
Forberedelse: Indsamling af mangfoldige naturmaterialer. Lav en sortering i fx farver, mønstre og former.
1. Børnene får en klump ler hver. Det er en fordel med selvhærdende ler, da det ikke skal brændes. Det er lufttørrende
og holdbart. Leret formes til en figur eller genstand.
2. Børnene kan bruge løs af de forskellige naturmaterialer og stikke dem ind i leret. Det er med til at give børnene en
mulighed for at mærke og undersøge forskellige strukturer. Børnene får lov til at afprøve muligheder og lege med de
forskellige materialer. Lad figurerne tørre i 1 – 2 døgn.

AFRUNDING
I papkasser/skotøjsæsker kan børnene lave panoramakasser – et lille miljø, hvor figuren/genstanden i ler kan indgå i en
fortælling. De kan male og lime ting ind i kassen eller bygge dem op med legetøj.
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