DREAMCATCHER/DRØMMEFANGER

forår, sommer,
efterår

Emne: Sammensætning af figurer
Nøgleord: kreativitet, design, binding - finmotorik,
historiefortælling
Hvad vi har brug for: pinde, garn, saks, forskellige
naturmaterialer
Anslået tid: 30 - 40 minutter
Metoder: opdagelse, samarbejde

Aktivitetsbeskrivelse:
Mulige mål: At udvide sproget
At støtte fantasien gennem eventyr
Udvide børnenes viden om verden omkring dem
Aktivitet:
Formålet med aktiviteten:
At opdage og bruge naturlige materialer i kreative aktiviteter.

Baggrundskontekst:
Et mareridt er ofte forårsaget af stærkt følelsesmæssigt respons fra sindet, typisk fra frygt, fortvivlelse,
angst eller stor sorg. Men det kan også være hjernes måde at bearbejde dagens indtryk.
Før aktiviteten starter:
Hjælp børnenes fantasi på vej ved at fortælle dem en historie om nogle feer. Disse feer giver drømme
og tillader kun de hyggelige og rare drømme at blive drømt. Mareridtene skal forsvinde (børnene kan
hjælpe ved at deltage i at skabe historien).
Under aktiviteten:
Start med at finde en træpind og fastgør 5-7 stykker garn til den. Børnenes opgave er at søge efter og
samle nogle naturlige materialer til at dekorere deres drømmefanger med (sten, fjer, blade osv.) - de
skal beskrive de materialer, de har valgt.

Hjælp børnene med at binde deres naturlige materialer til garnet.
Når de er færdige med deres drømmefanger, kan de kigge efter et sted at hænge det, så den kan
begynde at fange de dårlige drømme. Måske ville et yndlings træ eller en gren være et godt sted. De
kan også tages med hjem.
Hvis du har flere børn, opdele dem i grupper. Hver gruppe vil lave deres egen drømmefanger. Sørg for,
at hver deltager tilføjer mindst et af deres valgte materialer til drømmefangeren.

Mulige evalueringsspørgsmål for børn:
Diskuter med børnene forskellige måder at bruge de naturlige materialer omkring os på. Hvad kunne du
bruge eller gøre anderledes, hvis du prøvede det igen?

Læreplanstema:
Tema om Natur og naturfænomener, Tema og kulturelleudtryksformer og værdier, Tema om Alsidig
personlig udvikling
Kilder: Take me out
Noter:
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