Verdensarkitektur i tape
Materialeliste
Sort pap – A3 eller A2.
iPads eller printede billeder.

5.-6. årgang

3-4 lektioner

Masser af tape af forskellig slags.
Blyant, viskelæder og sorte sprittusser.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Skulptur og arkitektur:
• Eleven kan fremstille billeder med
arkitekturelementer, og eleven har viden om
arkitekturelementer.

Elevmål
Jeg kan lave en collage i flere lag.
Jeg har viden om kendte bygningsværker.
Jeg kan fortælle om arkitekturelementer.

Det kan være svært, hvordan man skal inddrage arkitekturelementer i billedkunstundervisningen.
Dette er en ide til en opgave, hvor eleverne både stifter bekendtskab til verdensarkitekturen samt
arbejder med billedopbygning og iagttagelse.
Eleverne kan introduceres til opgaven på forskellig vis, og det er op til læreren, hvor meget man vil
gøre ud af ”teorien” omkring bygningsværkerne, og hvor meget eleverne skal vide om de bygninger, de gengiver. Man kan vægte i hvilken grad, eleverne skal kunne fremlægge/fortælle om den
bygning, de gengiver.
Den primære opgave er dog, at eleverne med udgangspunkt i billeder af verdensarkitekturen skal
gengive bygningsværket i tape på sort baggrund.
Følgende bygninger/bygningsværker kan med fordel illustreres:
• Taj Mahal (Indien)
• Operahuset i Sydney (Australien)
• Den kinesiske mur (Kina)
• Burj Khalifa (Dubai)
• Chrysler-bygningen (USA)
• Det hvide hus (USA)
• Big Ben (England)
• Sagrada Familia (Spanien)
• Eiffeltårnet (Frankrig)
• Og mangle flere…
Arbejdsfase
• Eleverne vælger eller får tildelt den/de bygninger, de skal arbejde med.
• Udprint billeder eller brug en computer/iPad.
• Eleven iagttager sin bygning og laver en blyantskitse.
• Omridset tegnes med blyant over på det sorte karton.
• Gengiv bygningen så præcist som muligt.
• Se de store linjer… Der kan være detaljer, man bør udelukke for overskuelighedens skyld.
• Arbejd med en eller flere slags tape.
• Arbejdes der med malertape, kan man med fordel tegne detaljer og skygger på med sort
tus.
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Inspirationsbilleder
Big Ben:

Eiffeltårnet:

Taj Mahal:

2016 © kreatip.dk

