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VÆRKSTEDSAKTIVITET

SUS UNDER VINGERNE

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Denne aktivitet giver børn mulighed for, at bruge hele kroppen. For at inspir-
ere forestillingen om, hvordan det er at flyve, svæve og glide gennem luften, 
bygges der et sæt vinger, der bl.a. kan udfordre barnets balance, smidighed og 
styrke.  

Det centrale i opgaven med skabelsen af vinger er, at børnene udforsker og an-
vender 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 
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.

KAN DU FINDE:
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IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med vinger. 

• Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 2: Dåseblomster. 
• Indled med en dialog med børnene om illustrationen til kapitel 2. Sæt fokus 

på fuglene i billedet. Spørgsmålene kunne være:   
 - Kender børnene fuglene på billedet? 
 - Hvordan kan fugle flyve i luften?
 - Hvorfor har fugle fjer?   
 - Hvorfor kan mennesker ikke flyve selv, selvom de laver deres egne vinger?
 - Hvordan kan mennesker flyve  
• Fortæl børnene, at de skal til at designe og bygge deres egne vinger.

DU SKAL BRUGE
• Kraftigt liggeunderlag
• Bredt elastikbånd
• Sakse
• Farvet karton/papir
• Maling
• Pensler
• Poscatuscher
• Alverdens genbrugsmateria-

ler til udsmykning af vinger
• Limpistol (der findes en 

limpistol til børn, som ikke 
bliver så varm som de nor-
male limpistoler)

• Limstænger
• Sakse
• Hæftemaskine
• Hæfteklammer
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PROCESSEN
1. Der optegnes med hvid poscatusch eller farvekridt et sæt af vinger i det kraftige liggeunderlag. Lad børnene selv 

bestemme formen på vingerne.

 

2. Klip eller skær vingerne ud. Det skal børnene have hjælp til. 

3. Skær to aflange huller overfor hinanden med 3 – 5 mellemrum til elastikbåndet. Gentag dette i en god afstand til de 
første huller. Gør det samme på den anden vinge.   

4. Før det brede elastikbånd ned gennem det ene hul og op gennem det andet hul. Saml de to ender med en 
hæftemaskine eller sy dem sammen. 

5. Mal, tegn og lim ting på vingerne. Børnene skal have adgang til mangfoldige materialer, som de kan anvende i deres 
design af vingerne. 

AFRUNDING
Lad børnene bygge en kæmpe rede af naturmaterialer i børnehaven, som kan fungere som stedet, hvor der kan fortælles 
historier, dramatiseres, synges m.v. 

Lad børnene opfinde nogle lege og/eller en aktivitetsbane, hvor der er mulighed for at lege, at man kan flyve, svæve og 
glide gennem luften med vingerne. 
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