
Fag: Værkstedet (Billedkunst)   Klasse: stjerneskuddet   Lære: Ilham

Jeg skal i skoleåret 2022/2023 stå for billedkunst værkstedet for indskolingselever.

Jeg har et godt kendskab til stjerneskud børnene.

I billedkunst værksted bliver børnene delt på tværs af klasserne, så vi på den måde styrker deres sociale kompetencer.

Fagligt: I billedkunst undervisning, lærer børnene altid noget nyt om kreative materialer, forskellige teknikker samt optimering af
finmotorik …etc. imens de laver fine ting og hygger sammen.

Vi arbejder med fire perioder : Identitet, Verden, Kultur og videnskab.

Periode 1
Identitet

Periode 2
verden

Periode 3
Kultur

Periode 4
Videnskab

I denne periode producerer
børnene kreative ting der er
relevante i forhold til deres
identitet, såsom hvor kommer
jeg fra og hvor kommer du fra.
og hvordan ser vores
familie-form ud?

Kreativiteten kan komme til
udtryk i form af tegninger,
malerier, klippe klistre eller
syning etc.

I denne periode producerer
børnene kreative ting som er
relevante i forhold til verden.

Vi kommer vidt omkring, og
børnene lærer en masse om
fremmede lande på en sjov,
lærerig og kreativ måde.

I denne periode lærer vi
kreative ting som er relevant i
forhold til vores kultur i skolen
og lærer vi om: hvordan vi
plejer at arbejde sammen og
individuelt i vores skole og
hvordan vi passer på vores
materialer og genbruger dem
igen.

Børnene producerer også
produkter som tilhører kultur
fra andre lande.

I denne periode arbejder vi
med hvad vi ved om almindelig
krea, og hvad vi umiddelbart
kan lære om vores kreative
materialer og hvordan man
selv producerer dem.
Kreative forskninger hvor vi
lærer noget nyt på kreative og
spændende teknikker.

Mål:

● Børnene udvider deres
horisont om deres
identitet på en ny og
spændende måde.

● Børnene får indsigt i
hinandens
familiestruktur.

● De lærer om forskellige
identiteter og hvordan
børnene i fællesskab
kan samarbejde trods
forskelligheden.

● I de udvalgte aktiviteter
som foregår i
kreaværksted, vil
børnene øve/danne
kendskab til hinanden.

● I kreaværksted øver
børnene med deres
finmotorik

Mål:

● Vi kommer ind på
forskellige lande, og
lærer en masse om dem
og den store verden.

● Børnene stifter
ligeledes bekendtskab
med rummet.

● Børnene lærer om
forskellighed blandt
mennesker.

● Vi arbejder individuelt
og i grupper.

Mål:

● Børnene lærer at der er
en bestemt kultur til
hvert sted i de
forskellige rum vi
tilbyder.

● Børnene får en større
forståelse at der er
forskellige kulturer som
kan findes i verden.

● De lærer at vi har
forskellige
begivenheder til hvert
kultur.

Mål:

● få ny viden om de
forskellige krea
teknikker og lære om
nye ting med kreas
materialer.

● Børnene får forståelse
for hvordan de
forskellige kreas
materialer fungerer
sammen.

● Hvordan kan vi
producere vores
alternativ materialer  og
hvordan  arbejder vi
med dem til at komme
med et fint kreativt
produkt, Fk: hvad er de
basiske farver og
hvilken farver får vi når
vi blander to af dem
sammen.

Vi arbejder bredt med de kreative produkter som nævnt i ovenstående plan. Dog forbehold for ændringer.


