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VÆRKSTEDSAKTIVITET

JETPACKS

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med fremstilling af jetpacks (en slags flyvende rygsæk) 
er, at børnene udforsker og anvender forskellige materialer til at udtrykke 
deres følelser og forestillinger om deres helt egen jetpack.  

• Hjælp børnene med at vælge og fravælge elementer i den skabende pro-
ces, så de bliver bevidste om formsproglige valg og fravalg i deres produk-
tion af jetpacks. Spørg for eksempel, om det er det en superhurtig eller 
rolig jetpack-motor? Om der skal være knapper til at tænde og slukke for 
motoren? Om der kommer ild og røg ud af motoren? Hvordan udstød-
ningsrøret skal se ud? Om motoren har vinger?

• 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 muligheder og inddrag dialogen med 
børnene gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte ord på 
deres tanker og på, hvad de gerne vil udtrykke med deres stangmonster. 

IMPULS
Følgende kan bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med deres 
egne visuelle fremstillinger og udformninger af deres helt egne jetpacks.

• Samtal med børnene om illustration til Kapitel 12: Bissebøvsens mor, 
i bevægelsesfortællingen Hoppeline og Bissebøvsen. Eksempler på 
spørgs mål: Hvad ses på billedet? Hvordan kan det mon være, at der er 
ting, som kan flyve? Hvorfor kan børn ikke flyve?  Hvad kender børnene, 
som kan flyve (tag udgangspunkt i børnekulturens udtryksformer)? Har 
nogen prøvet at flyve i en flyvemaskine? Hvilke sanseindtryk (lyd, be-
vægelse, lugt m.m.) oplevede børnene i flyveren?

• Lav aktiviteter til undersøgelse af begrebet ”at flyve”: Pust fx balloner op 
og lade dem flyve. Lav papirsflyvere og afprøv dem.

• Fortæl, at børnene skal i gang med at bygge deres helt egen jetpack – en slags flyvende rygsæk, hvor de gennem 
fantasien kan flyve højt op og se ned på verden.  

DU SKAL BRUGE
• Lim
• Limpistoler
• Evt. dobbeltklæbende tape
• Bredt elastikbånd
• Kraftigt karton
• Pap
• Sakse
• Poscatusser
• Akrylmaling
• Pensler
• Store og hårde plastflasker/

dunke
• Alverdens genbrugsmaterialer, 

fx kasseret legetøj, brugte CD´er, 
mindre æsker, mælkekartoner og 
alverdens dekorationsmaterialer, 
fx bånd, knapper, filt, pailletter, 
pomponer, mosgummi m.m. 

KAN DU FINDE:
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PROCESSEN

1.  RYGPLADE: 
 Udskær en rygplade i kraftigt pap (liggeunderlag er også et godt materiale), 

hvorpå jetpacken skal placeres.

2. MALING AF PLASTFLASKER/PLASTDUNKE OG PAPPLADE TIL RYGGEN: 
 Hvert barn skal bruge to flasker/plastdunke til jetmotoren og en rygplade. Plastma-

terialet og rygpladen males med dækkende akrylmaling i alverdens farver. Det er en 
god idé at fjerne eventuelle mærkater fra plastflaskerne/dunke inden de males. 

3. DESIGN AF JETPACKS: 
 De to flasker/dunke limes sammen med varmlim. Lav et bredt bånd i fx mos-

gummi, karton eller filt, som kan nå rundt om flaskerne/dunkene og holde dem 
sammen. 

4. DETALJER: 
 Børnene konstruerer deres jetpacks med skrammelting og dekorationsmateriale, som de omformer til knapper, ud-

stødningsrør med flammer, speedometer, vinger m.m. Genstandene limes på jetpacken med varmlim (brug lim-
pistoler, der er anvendelige for børn, så de selv kan lime uden at brænde sig)

5. STROPPER I RYGPLADE: 
 I rygpladen skæres to huller på den øverste og nederste del af pladens hjørner. Hullerne skal passe til størrelsen af 

et bredt elastikbånd. Der klippes to strimler bredt elastikbånd, der fungerer som rygstropper til jetpacken. Rygstrop-
perne monteres i rygpladen og limes/hæftes sammen/syes sammen, så de passer til barnets størrelse. 

6. MONTERING AF JETPACK PÅ PAPPLADE: 
 De udformede jetpacks limes på pappladen med meget varmlim eller kraftig dobbeltklæbende tape. Detaljer kan 

optegnes med poscatusser som den sidste finish før den store flyvetur.   

AFRUNDING
• Børnene leger frit med deres jetpacks, fx på legepladsen, eller pædagogen initierer en fælles leg. 
• Børnene bevæger sig deres jetpacks til sangen ”Vi flyver vi flyver” fra Hoppelines Hoppelopper 
 (ligger på hoppeline.dk og Spotify)

 
FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER
DIGITALT BILLEDE MED HIMMEL OG FLYVENDE BARN:  
• Lad børnene tage billeder af hinanden med en iPad, hvor de poserer i forskellige seje flyvepositioner. Husk at få hele 

kroppen med. Tag billeder af en himmel, som skal fungere som baggrundsbillede.  Download den gratis app PicsArt. 
PicsArt er en simpel app, hvor børnene kan sammensætte billeder af flere lag. Hvert barn udvælger et himmelbillede, 
og det indsættes som baggrundsbillede i appen. Tryk ’Add Photo’, og der kan dernæst udvælges og indsættes et 
skønt ”flyvebillede” af barnet. Dette billede beskæres gennem funktionen ’Cutout’, og det kan gøres større eller 
mind re ved at trække med to fingre i billedet på iPad’en. Tryk ’Apply’, og billedet er nu færdigt.

• Jetpackhjelm: Der kan bygges en jetpackhjelm af fx pap, papmaché. Hjelmen bygges over en stor rund ballon eller en 
genbrugsspand.
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