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Læringsplan samværsaktivitet:
Samværsaktivitet:

Kreativt værksted.
Samværsaktivitetens pædagogiske formål/læringsområder:
•
•
•
•
•

At tilegne sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til den skabende proces, med
miljøbevidsthed og bæredygtighed som inspiration for materialevalg, samt forstå
vigtigheden af ressourceudnyttelse
At forstå samspillet mellem ide, planlægning og udførelse, samt udvikle færdighed i at
fremstille produkter med æstetik, funktionel og kommunikativ værdi, og derigennem opnå
erfaring med ideudvikling og arbejdsprocesser
At udfordringer i den kreative proces giver mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab
og personligt engagement, og derigennem udvikle ansvar og tillid til egne muligheder for at
kunne tage stilling og handle, samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde
At finde fordybelse og nærvær i processen, der giver ro til at rumme fællesskabet
At lade årets gang, højtider, traditioner og mærkedage markere gennem forskellige kreative
ideer og produktioner for hermed at skabe større bevidsthed om tid og historik, tillige med
følelsen af at være en del af samfundsfællesskabet

Samværsaktivitetens nærmere indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collager og vævede billeder fremstillet af genbrugs materialer, f.eks. affald fra stranden
Containersmykker; brocher, bælte spænder, armbånd, m.v.
Traditionsbunden kreativitet, f.eks. jul, påske, hellig tre konger, fødselsdage
Tasker og sjaler fremstillet af stof-og garn rester, knapper og cykelslanger
Re-designe, f.eks. brugte møbler, med mosaik, maling og udklip. Pynte brugt tøj via
knapper, broderi mv. Give brugte ting nye funktioner, f.eks. knagerække af gamle skeer
Fremstille mosaik billeder, krukker og skulpturer af gammelt ituslået porcelæn
Årstidsbestemt kreativitet bestemt af materialer samlet i naturen
Besøge museer og udstillinger, og få lokale kunsthåndværkere på besøg
Tage ud i naturen og samle materialer, lave aftaler med lokale producenter om at aftage
overskudsproduktion af papir, stof mv. Besøge loppemarkeder og genbrugsstationer og
finde møbler mv. til videre bearbejdning
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