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VÆRKSTEDSAKTIVITET

KROPPENS MØNSTRE 
- BEVÆGELSESFORTÆLLINGER

ÆSTETISK AKTIVITET:  
Læg et stort stykke tegnepapir/lærred på gulvet. Lad børnene arbejde sam-
men to og to. Den ene tegner omrids af krop, mens den anden ligger på 
tegnepapir. Der byttes. Bliv ved med dette til papiret er fyldt med streger på 
kryds og tværs. Lad endelig stregerne gå ind over hinanden.   

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Formålet med dette fælles billedudtryk er forskellige måder at bruge krop-
pen på i undersøgende og eksperimenterende billedoplevelser og processer.  
Børnene bruger deres egen krop som udgangspunkt for billeder, hvor møn-
stre, former og farver opstår undervejs i processen. 

• Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor børnenes ind-
samling, 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 dialo-
gen med barnet gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte 
ord på deres oplevelser og udtryk.

DU SKAL BRUGE
• Stort hvidt lærred/kraftigt teg-

nepapir i rulle
• Tegneblyant
• Farver
• Farvet karton
• Stofrester
• Filt/uldrester
• Limpistol (der findes en limpistol 

til børn, som ikke bliver så varm 
som de normale limpistoler)

• Limstænger
• Limstift
• Sakse
• Alverdens små genbrugsmateri-

aler/skrammel, fx spil, knapper, 
perler

KAN DU FINDE:

hoppeline/værkstedsaktiviteter/KROPPENS-MØNSTRE/04/2020

IMPULS
• Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 1: Hoppeline og Frækkefrø 

får en idé. 

• Fortæl børnene, at de skal vælge et af dyrene på illustrationen til kap. 1. 
og lægge sig på skift på et stort hvidt papir, hvor de viser en bevægelse, 
som dyret kan lave.  
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PROCESSEN

1.  Lad børne tegne/male gentagelser af mønstre i de tomme og hvide felter.  Der opstår prikkede, stribede, stikkende, 
boblende, spiralformede, plettede, bølgende områder. 

 

2. Arbejd videre med, at børnene tilføjer materialer (limes på) og maler videre på billedet. Det er magisk og en fryd at 
se den forvandling, der sker, når billedet med tegnede mønstre bliver til et billede med forskellige sansemæssige 
overflader gennem mangfoldige materialer og farver. 

3. Tag billeder undervejs i processen.

AFRUNDING

Udstilling af fotos og bevægelsesbilledet. 
Lad børnene præsentere billedet i fællesskab. 
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