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HEMMELIGE ISPINDE

o Vær sammen to og to.
o I skal bruge 30 ispinde i alt.
o Vælg et ord. Ordet skal være på 6
bogstaver og indeholde begge jeres
forbogstaver. Ordet skal være hemmeligt
for jeres klassekammerater.
o I har nu 30 minutter til at fremstille/vise
jeres ord med ispinde. Jeres
klassekammerater skal gætte jeres ord.
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OPBEVARING
OG GENBRUG

Hvordan kan opbevaring og genbrug
tænkes sammen?
o Find 5-10 genstande i naturen.
o Hvordan kan disse ændres og
bruges, så de bliver til en genstand,
du kan opbevare noget i?
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OVERBEVISENDE TALER

OMVENDTE
ORD
Lav en liste med 20 sammensatte ord
– fx fodbold, bogorm og fiskestang.
Byt nu om på ordene – så bliver de fx til:
Boldfod, ormbog og stangfisk.
o Lav en liste med de nye ord. Vælg de tre ord, du bedst
kan li´.
o Lav nu en tegning af hvert af de tre ord. Hvordan ser en
boldfod eller en stangfisk ud?
o Vælg den tegning, du er mest tilfreds med eller synes er
sjovest og tegn den op som en flot skitse med detaljer og
farver.
o Tegn omridset over på en tynd plade og sav den ud på
dekupørsaven.
o Mal dit færdige ”ord” med akrylmaling.

Materialer, der skal bruges:
Skitsepapir, blyant, farver, tynde træplader, dekupørsav og akrylmaling.
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For at løse opgaven skal du vide,
hvad en tale er.
Vær sammen 2-3 i en gruppe.
I skal holde en tale for børn i alderen 5-7 år. Vælge ét af
følgende emner, som I skal overbevise børnene om:

Grøn er verdens vigtigste farve.
Man får større ører af at spise vingummi.
Man bliver sund af at spille iPad.
En sommerfugl er verdens klogeste dyr.
Børn med store fødder sover længe om
morgenen.
o Når voksne læser, vokser deres fingre.
o
o
o
o
o

Lav en brainstorm over jeres emne. Hvilke argumenter
kan I bruge? Husk jeres målgruppe.
Skriv og øv talen og præsenter den for elever fra 0. eller
1. klasse.
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HVORDAN TEGNER
MAN ET HJERTE?
Forestil dig, at du er følgende personer.
Hvordan vil de hver især tegne et hjerte?
o Et barn på 1 år.
o En enkemand på 87.
o En pige, der bliver mobbet i
o
o
o
o
o

skolen.
En dreng, der har kærestesorger.
En dame, der er gravid.
En lille dreng, der elsker slik.
En skadet fodboldspiller.
En pige, der har fået en
hundehvalp.
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KAN DU TEGNE DET?
Hvordan tegner man noget, der måske ikke
findes? Prøv at tegne følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et æble pakket ind i gavepapir.
En giraf uden hals.
En sommerdag med snevejr.
Verdens ende.
En vandmand i et badekar.
Verdens største bi.
Kong Gulerod.
En regnorm, der klapper.
En sodavand, der bobler af grin.
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1. Lav en liste over alle de ting, du kan tænke
dig bliver forbedret på din skole.
Fx legepladsen, wc’erne, lektiehjælp,
frikvarterer, bøger osv.
2. Vælg den allervigtigste ting.
3. Lav en plan for, hvordan det kan ændres i
praksis:
Hvem skal kontaktes? Hvem bestemmer?
Hvor kan du søge hjælp?
Hvilke informationer mangler du?
Hvad vil det koste at ændre det?
Hvordan kan du regne det ud?
Hvor lang tid vil en ændring kræve?
Hvem skal inddrages i ændringen?
Hvem har glæde af ændringen?

DET OMVENDTE

DET OMVENDTE

SKOLEPLANER
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Tænk baglæns eller omvendt, når du skal
arbejde med dine gode ideer.
Beskriv din ide. Tegn og forklar ideen med
ord.
Lav nu en liste over alle de ting, der kan gå
galt med din ide.
Hvordan undgår du, at disse ting går galt?
Hvad skal du ændre, huske, gøre for at
ideen lykkes bedst muligt?

4. Lav en præsentation af det, du har fundet
ud af og vis det for din klasse.
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SÆT PÅ SNOR

Hæng en snor op i klassen.
Vælg nu ét fælles tema, som I skal finde
ideer til. Fx Verdens sjoveste dag. Hvis skole

blev forbudt… Hvordan tjener man sjovest sine
lommepenge? Hvis verden skulle gøres bedre…
Bedre og mere sikker trafik. En ny og fantastisk
butik. Fremtidens bolig. Skolen om 10 år…

Arbejd sammen to og to og skriv jeres ideer
ned på små stykker papir/post its og hæng
dem på snoren. Alle ideer læses højt.
Lav evt. en ny snor til de ideer, I vil arbejde
videre med.
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IDEtjek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilet behov opfylder ideen?
Hvilken værdi har min ide for andre?
Hvem er målgruppen?
Har ideen nyhedsværdi?
Hvad findes allerede, der minder om min
ide?
Hvordan kan ideen visualiseres?
Er ideen miljøvenlig?
Økonomi. Kan det betale sig at udføre
ideen?
Love og regler. Er der love og regler, der
er en hindring for min ide?
Hvordan kan ideen
videreudvikles?
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TÆNK SOM EN LØVE…
• Vælg et dyr. Hvilket som helst dyr.
• Tegn dyret og giv det et navn.
Nu skal du overveje følgende, som om du var det
dyr, du har valgt og tegnet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvad er min drømmebolig?
Hvad synes jeg om mennesker?
Hvordan er min drømmerestaurant?
Hvilket arbejde kan jeg tænke mig?
Hvad laver jeg med mine venner?
Hvortil går min drømmeferie?
Hvad er jeg god til?
Hvad kan jeg tænke mig at prøve, som jeg
aldrig har prøvet?

Lav en visuel præsentation af dit dyr og dine
overvejelser og vis det for din klasse.
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ELEVATORTALE – 30 SEKUNDER
Produkt

Præsentation

Præcis
Fordele

Behov
Værdi
Målgruppe

Nærværende

Indøvet

Problemløsende
Tydeligt budskab
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Runde tillægsord

LOGISKE LOGOER
Tegn et logo til hver af følgende butikker:

Sæt jer i en rundkreds.
Første elev siger et navneord, fx hus.
Nu skiftes alle – i urets retning – til at sige et
tillægsord, der passer til navneordet, fx
firkantet, hårdt, kærligt, stabilt, praktisk…
Det samme ord må ikke nævnes to gange. Når
runden er gået, siger næste elev et nyt
navneord – og runden fortsætter som før med
tillægsord, der passer til det nye navneord.
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-

Knuds knallerthjelme
Kloge kager fra den kloge bager
Hansens hatte
San Givliilos pizzaria
Kolde køleskabe
Tinas tøj med prikker
Sjove cykler fra alle lande
Byens bedste bibelbutik
Moderne briller
LaLa LuLus musikbutik

2017 © kreatip.dk

