Viggos værelse

5.-7. årgang

6-10 lektioner

Materialeliste
Træ, diverse
Gummi, fx traktordæk, cykeldæk
Diverse materialer og værktøj fra det bløde- og det hårde værksted
Elevmål
Jeg kan fremstille en brugbar opbevaringsgenstand ud af træ og gummi.
Jeg kan fremstille noget, jeg kan bruge i hverdagen.
Jeg kan tænke kreativt inden for givne rammer.

Tilhørende ark:
Elevarket Viggos værelse

I denne opgave skal der fremstilles opbevaringsgenstande ud af materialerne træ og gummi.
Indledende arbejde
Eleverne skal være selvhjulpne til en vis grad og have kendskab til maskinerne i træværkstedet for at
opnå den selvstændighed, der ønskes i netop dette forløb.
Fremgangsmåde
Eleverne præsenteres for historien om Viggo. Uddel elevarket ”Viggos værelse” og lad eleverne ideudveksle med udgangspunkt i dette oplæg.
Vis eleverne de materialer, de må bruge. Demonstrer evt. hvordan man kan arbejde med det gummi,
der er til rådighed til opgaven. Vis eleverne hvilket træ, de må bruge.
Eleverne skal lave en skitse med nøjagtige mål og en detaljeret beskrivelse af opbevaringsgenstandens funktion.
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Inspirationsbilleder

Her er fremstillet en bogholder,
der holder orden i bøgerne i elevskabene på skolen.

Som ekstraarbejde er der arbejdet med gummiet.
Her er der syet et penalhus eller en kosmetikpung.

Her er der lavet en reol, der kan opbevare en
fodbold eller lign.
Gummiet fungerer som ”holder” for bolden.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål
Materialekombination og udtryk:
• Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk,
og eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer, og
eleven har viden om funktion i relation til udførelsen
af produktet.
Ideudvikling:
• Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden
for givne rammer, herunder med digitale værktøjer,
og eleven har viden om skitsers formål og struktur.
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Elevmål
Jeg kan fremstille en brugbar opbevaringsgenstand ud af træ og gummi.
Jeg kan fremstille noget, jeg kan bruge i hverdagen.
Jeg kan tænke kreativt inden for givne rammer.

