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4.3 Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen skal bidra til at barna «bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og
estetikk gjennom skapende aktivitet ute og inne.» For å bidra til dette trenger vi å gi barna tid,
materialer og fravær av «ferdige» leker. Naturen har overflod av former og farger. Pinner blir til sverd,
paraplyer, hunder og fly. Steiner blir til mat, kosedyr og penger og en liten haug blir en øde øy med
ville apekatter. Naturen har til alle tider vært inspirasjonskilde for små og store kunstnere. Det som
samles kan tas med i sekken tilbake til barnehagen eller brukes til å lage kunstverk i naturen; bilder,
sirkelformer og figurer. Disse kan vi glede oss over lengre tid eller fort bli en del av den ordinære
naturen igjen; de profesjonelle kunstnerne kaller dette for LandArt. Her er forslag til aktiviteter som vi
tror vil stimulere barna til skapende aktivitet.
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Kort med høstblad
Sted		
Hvor som helst
Årstid		
Høsten, men høstbladene kan tørkes og brukes hele året
Utstyr		Høstblader, lim, kartong, maling, farger, kontaktpapir, evt. kaustisk soda, kjele og gummihansker
Gjennomføring Plukk blader fra forskjellige løvtrær. Med bladene kan vi f.eks.:
Lage kort ved å lime bladene på kartong med lim eller kontaktpapir, eller ved å tegne rundt. Store
blader med fin form og tydelige bladnerver (f.eks. lønn) kan males på undersiden med et tynt 		
lag med maling. Press bladet med malingsiden ned på et ark, og du får et fint avtrykk av bladets 		
nervemønster.
En annen metode er å fylle noen blader i en kjele med ca. 50 g kaustisk soda per liter vann. Varm
forsiktig opp til kokepunktet, og skyll bladene under kaldt vann. Bruk oppvaskhansker og vær 		
forsiktig; kaustisk soda er etsende. Nå er bare skjelettet igjen av bladene. Legg disse på et ark og tørk
dem under press før de limes på kartong el.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Enkel garnfarging med planter
Sted		
Hvor som helst
Årstid		
Hele året
Utstyr		Ca. 10-20 g alun (kjøpes på apoteket), ull- eller bomullsgarn (garn laget av syntetisk materiale tar
		ikke så lett til seg farge), kjele (må ikke brukes til mat etterpå dersom alun benyttes), sil, vann, 		
naturmaterialer som f.eks. røsslyng (det er det grønne som gir farge) eller bjørkeløv
Gjennomføring		Nesten alt i naturen gir litt farge. Gå ut og saml det dere tror setter farge. Fyll vann i en kjele, ha i
alun (ca. 10 g er nok til en liten kjele), og legg i naturmaterialet dere har samlet inn. Deretter legger
alle barna sitt nøste oppi; surr garnet opp i hesper slik at det blir luftig. Små hesper kan navnemerkes
ved å skrive navn med sprittusj på en plastbit som bindes til hespa med hyssing. Rør i kjelen, kok opp
og la det syde (ikke koke) i ca. 40 min. Tøm ut vannet gjennom en sil. Heng garnet til tørk.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Eventyrbilde - LandArt
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Hvor som helst
Vår, sommer og høst
Ingen ting, evt. en bøtte og et fotoapparat

Gjennomføring		Naturen har mange farger og former i sommerhalvåret og er full av materiell for små kunstnere. Lag
en ramme på bakken av pinner eller steiner. Rammen kan være akkurat så stor som man selv ønsker.
Samle sammen naturmateriale, gjerne i en bøtte - steiner, lav, mose, blomster, kongler, pinner, skjell
o.l. Inne i rammen lages så et bilde av naturmaterialet dere har samlet.
Ønskes et spenningsmoment, kan hver gruppe seg imellom bli enige om f.eks. en sang eller et 		
eventyr som skal illustreres. Etterpå kan de andre gruppene gjette hvilken sang eller hvilket eventyr
det er. Ofte blir bildet en blanding av to- og tredimensjonalt. Den muligheten har man ikke med papir
og farger. Til og med søppel kan benyttes; en gjenglemt kork fra en ketchupflaske kan f.eks. bli en
super hette til Rødhette. Et fotoapparat kan brukes for å dokumentere bildene dere lager, og kanskje
fotografiene kan brukes i en hjemmelaget eventyrbok?
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Kullstifter
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Bålplassen
Hele året
En tom hermetikkboks (helst litt høy og tynn), kniv og aluminiumsfolie

Gjennomføring		Finn små pinner på bakken. Alle tresorter kan benyttes. Spikk av barken, og kutt dem opp i lengder
som er litt kortere enn hermetikkboksen. Pinnene bør være ca. så tykke som en blyant. Putt pinnene
ned i boksen så tett som mulig, og pakk aluminiumsfolie over toppen av boksen. Sett boksen opp
ned i midten hvor dere skal lage bål. Legg litt sand eller jord rundt den nedre del av boksen slik at
den står stødig, og det ikke kommer luft til. Lag et bål rundt boksen. (Grillkull kan også benyttes). Har
dere allerede tent bålet, gjør dere plass til boksen i midten og raker godt med glør rundt. La boksen
stå i bålet i ca. 45 min., avhengig av pinnenes tykkelse og bålets varme. Dersom de står for lenge vil
de bøye seg og begynne å gløde. Tas de ut for tidlig blir de ikke forkullet helt igjennom, og blir ikke
så bra å tegne med! (Obs: La boksen stå til avkjøling på et ikke brannfarlig sted. Er folien tatt av, kan
oksygentilførsel føre til at kullstiftene plutselig antennes).
Når boksen er blitt kald, kan kullstiftene tas ut og brukes til å tegne opplevelser fra turen eller kanskje
tegne skattekart? For å fiksere tegningene kan dere spraye dem med vanlig hårspray. Tegningene kan
henges opp med klyper på en hyssing mellom to trær - så har dere kunstutstilling i skogen.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Samle steiner og lage steintroll
Sted		
Hvor som helst
Årstid		
Hele året
Utstyr		En isboks eller melkekartong til hver, lim, hobbymaling, pensler, kopper med vann, tørkepapir og f.
eks. tøybiter, ullgarn, bomull, knapper, trebiter, never o.l.
Gjennomføring		De fleste barn er glad i steiner, og vi har vel alle på ett eller annet tidspunkt hatt en steinsamling?
Utvalget av runde, pene og glatte steiner er kanskje ikke alltid så godt der vi ferdes til vanlig, men
barna kan oppfordres til å samle steiner når de er ute på tur. Ta med disse til barnehagen der alle
barna kan ha hver sin isboks eller melkekartong å samle sine spesielle steiner. Bruk gjerne tid til å
sende steiner rundt, se i hverandres esker, sortere dem etter form, farge eller størrelse etc. Barna
lærer seg å observere og se etter noe på tur, de lærer å bli kvalitetsbevisste, samle og ta ansvaret
for ting. Kanskje kjenner noen en geolog eller en annen person som vet mye om stein, og som kan
komme og fortelle dere litt?
Steinene kan benyttes til å lage steinhus, steintroll etc. Eller hva med å bygge biler, hus o.l. Lag en
felles utstilling når dere er ferdige, og inviter foreldrene på kunstutstilling.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Soplime
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Bjørkeskog
Vår
Kniv, sag og ståltråd eller solid hyssing

Gjennomføring		Ta barna med ut i skogen og plukke kvister som er opp til 1 m lange. Tynne fingertykke kvister med
mange småkvister er best. For at kvistene skal pakkes godt sammen, kan det være lurt å spikke hver
gren i den tykke delen slik at formen blir kantet, men det er ikke nødvendig. Den voksne må så binde
rundt kvistene med en tråd eller streng. Surr kosten stramt med. Start med surringene nærmest 		
enden først. Stram godt, ellers blir kosten slarkete og faller fort fra hverandre. Kutt til slutt enden
jevn slik at ikke småkvister stikker ut av toppen. Du kan også legge alle kvistene sammen med en lang
bjørkestokk (kosteskaftet) i midten, og lage en bukett som er fin å holde i.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Barkebåt og kongleku
Sted		Hvor som helst
Årstid		Sommerhalvåret
Utstyr		Kniv, og evt. papir
Gjennomføring		Barkebåt spikkes best av stykker med furubark. Bruk kniven til å brekke løs barkestykker. Vær varsom
og ikke ta for mye fra samme tre. Barkestykkene er lette å spikke i og kan formes som båter. Med
pinne som mast og et blad eller litt papir som seil, blir dette en flott skute. Båtene er også fine å 		
sjøsette i små bekker og følge med mens de flyter nedover.
Konglekuene lages av tørre kongler man finner på bakken. Stikk spisse pinner inn mellom 		
kongleskjellene som ben og lag hale av barnåler eller liknende. Grankongler blir fine kuer eller hester
og furukongler griser, sauer eller hva man måtte ønske.
Kanskje kongledyra kan ta seg en tur med barkebåten. Dere kan f.eks. leke eventyret «Geitekillingen
som kunne telle til 10».
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Propellbåt
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Ved vann
Sommerhalvåret
Planker, sag, kniv og strikk + evt. hammer og spiker

Gjennomføring		Du trenger en planke som du sager en spiss på framme og et «motorrom» bak der det er to 		
utstikkere på hver side. Det er to måter å lage båtens «motorrom» på: Enten kan den sages ut i sin
helhet (kan være vanskelig for de aller yngste, og må i så fall gjøres på forhånd) eller så kan sidelister
spikres på. På hver av utstikkerne bak, tvers ovenfor hverandre, spikkes hakk som strikken kan
		legges i. Spikk en flat flis (ca. 2-3 mm tykk) der halve lengden er kortere enn lengden av utstikkerne.
Tre flisa inn mellom strikken, og snurr flisa rundt og rundt til det ikke går mer. Båten er klar for 		
sjøsetting. Hvis dere ikke ønsker en svømmetur må båten kjøre langs land.
Båtens utforming med styrhus, mast, baugspir eller gallionsfigur lages etter egen fantasi. Utstikkerne
bak kan også lages av et par kraftige og store spikere, i stedet for av tre.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Vennskapsbånd av bjørkerøtter
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Torvmyr med småbjørk
Sommerhalvåret
Kniv og bjørkerøtter

Gjennomføring		Dere trenger en ca. 40 cm lang bjørkerot til å lage et vennskapsbånd. Finn en torvmyr eller et område
med sandjord der det vokser småbjørk. Dra røttene forsiktig opp, men ikke nærmere enn 1 meter fra
treet. Deretter renser dere rota for bark og gnir den mot låret med baksiden av kniven. Rota bøyes
rundt til et armbånd og endene kan bindes sammen med en eller flere knuter. Kanskje en knute for
hver venn?
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Barkefløyte
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Skog med rogn, selje eller bjørk
Vår og forsommer
Tollekniv

Gjennomføring		Liten barkfløyte er enklere å lage enn en seljefløyte, men det er en fordel å ha grunnleggende 		
knivkunnskaper. Prøv først om barken løsner lett fra veden.
Pinnen må være ca. 0,75 til 1 cm tykk, rett og uten kvister og knopper i en avstand på ca. 3-5 cm. 		
Spikk den smaleste enden over på tvers og ta ytterbarken (det brune) av de øverste 50-75 mm slik
at det grønne av barken blir synlig. Lag et snitt gjennom barken rundt fløyten ca. 3-5 cm fra den 		
smaleste enden. Det er denne delen som ikke må inneholde kvister eller kopper. Bank forsiktig med
knivskaftet for å få barken til å løsne. Vri barken forsiktig av. Det grønne området må ikke sprekke.
Putt den grønne enden i munnen og fukt den godt mens den forsiktig gjøres flat med tennene.
Barkfløyta er nå klar til bruk. Det er en egen teknikk å få lyd i den. Plasser den grønne delen rett 		
innenfor leppene, klem leppene forsiktig sammen og blås. Ikke gi opp - prøv på ulike måter!
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Seljefløyte
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Hvor som helst
Våren når sevja stiger (fram til St. Hans)
Kniv, kvister av rogn eller selje

Gjennomføring		Kutt en frisk kvist av rogn eller selje. Rogna er ofte lettere å finne og egner seg bedre enn selje fordi
kvistene er rettere og har færre ujevnheter. Kvisten bør være 2-3 cm tykk og ha en lengde på ca. 7 cm
uten kvister og knopper. Den ene enden av kvisten skjæres over på skrå, den andre tvert over. Så gjør
du dette:
• Deretter lages et hakk i barken ca. 2 cm fra den skrå enden. Dette blir lydhullet i fløyta.
• Lag et snitt gjennom barken rundt fløyta ca. 2 cm fra den butte enden.
• Bank forsiktig med knivskaftet for å få barken til å løsne. Vri barken forsiktig av i et stykke.
• Når barken er tatt av, skjæres en tynn flis fra hakket ved lydhullet og fram til spissen av fløyta.
• Deretter lages lydhullet ved å spikke ut et hull under hakket i barken evt. kan man skjære bort ca. 1
cm av pinnen.
• Så settes barken på plass, og fløyta er klar til bruk. Blir det ikke lyd med en gang kan man forsøke å
spikke litt mer på lydhullet eller skjære enda en flis fram mot spissen av fløyta.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

4.3 Kunst, kultur og kreativitet

98

Brummer
Sted		
Ingen spesielle krav
Årstid		
Hele året
Utstyr		En trebit som er 10-15 cm lang, 3-4 cm bred og 3-4 mm tykk. I tillegg trengs hyssing på ca. 1 m, et bor
til å lage hull i trebiten til hyssingen, og sandpapir
Gjennomføring		I Danmark er det i en steinaldergrav funnet en flat knokkelbit med hull i den ene kortsida. Man kan
ikke si med sikkerhet hva knokkelbiten har vært brukt til, men festet man en hyssing til hullet og 		
svingte biten rundt etter hyssingen, fikk man en spennende lyd. Lyden var en svak brumming, og det
er derfor den har fått navnet «brummer». Alle kan lage sin egen brummer ved å ta en trebit og lage
et hull i trebitens ene kortside. Her fester dere hyssingen fast. Dersom det ikke kommer noen lyd ved
første svingforsøk, kan dere prøve å svinge den andre veien. Prøv flere ganger – dere får det til 		
tilslutt. Men pass på at det ikke er andre personer i nærheten når dere svinger den rundt
Brummer kan ha vært et leketøy, eller brukt for å skremme bort rovdyr eller for åndemaning eller
noe helt annet. Hvem vet? Det vi vet er at man kan lage en spennende lyd med en brummer.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Snøbygging
Sted		
Årstid		
Utstyr		
		

Hvor som helst
Vinter med snø
Store og små spader, bøtter, sterke pappesker eller 4 plater som kan festes
sammen og brukes som glideforskaling.

Gjennomføring
		
		
		
		
		
		

Snø er et fantastisk byggemateriale. Å bygge i kram snø er lett. Man kan rulle store og små snøballer
som så kan bygges til hva du vil eller du kan lage en stor snødunge og så skape figurer eller 		
snøhuler ut av den. Når snøen ikke er kram så kan du ta bunnen ut av en solid pappeske, fylle den
med snø som du komprimerer ved å klappe den sammen eller la små barneføtter tråkke den 		
sammen. Når dette er gjort løfter du eska opp ¾ av egen lengde og gjør det samme. På den måten
kan du bygge en høy firkantet stolpe av snø. Mange slike stolper ved hverandre kan bli alt du ønsker;
en borg, et hus, en figur o.l.
Lettest er det å ha 4 lemmer av tre(forskalingslemmer) som kan hengsles sammen som du kan bruke
i stedet for pappeske. Friluftsrådenes Landsforbund har produsert et eget hefte om snøbygging. Se
informasjon annet sted.

Andre fagområder:
			

Natur, miljø og teknologi
Kropp, bevegelse, mat og helse
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Fryse vann til is
Sted		
Årstid		
Utstyr

Hvor som helst
Vinter med kuldegrader
Vann og ulike ting du kan fryse vann i. Konditorfarger.

Gjennomføring
		
		
		

Når det er kuldegrader kan du fylle vann i ulike gjenstander og så bruke disse til å lage ulike ting ute:
figurer, hus, lykter, pynt eller annet. Du kan fryse vann i f.eks. melkekartonger, bøtter, plasthansker
eller ballonger. Har du konditorfarger i vannet får du is med ulike farger. Om sommeren kan du også
plukke fargerike blomster som du fryser inn i isbiter i fryseboksen.

Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Heksepulver
Sted		Skogsterreng
Årstid		Høst
Utstyr		Poser å samle i, fyrstikker og lys, kråkefot
Gjennomføring		På mosegrodde steder i skogen kan du finne ei plante som heter kråkefot. Sporehuset og 		
sporepulveret er et kjært middel for hekser og trollmenn. Pulveret er svært brennbart og danner
«troll-ild» om du blåser en dose pulver mot et lys. Du kan gjøre hendene dine vannavvisende om du
gnir de godt inn med pulveret – vannet vil da prelle av hendene dine som vann på gåsa.
Oftest snubler en tilfeldig over heksepulveret i det du går gjennom skogen og sparker borti 		
kråkefotplantene. Det kommer då grønngule skyer rundt skoa dine. Det er dette som er 			
heksepulveret. Det beste er å samle inn pulver og sporehus på tørre dager, Bruk isbokser med lokk.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Appelsinalver
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Overalt
Hele året
Appelsin og fyrstikker/lys

Gjennomføring		Appelsin- og klementinskall inneholder mye olje. Dersom du holder et appelsinskall i nærheten 		
av et lys og knekker/bretter skalet så spruter det olje utover. Dersom denne spruten kommer over
flammen brenn det svært godt som «ildalver» som kommer og forsvinner.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Tangtrylling
Sted		Ved sjøen
Årstid		Hele året
Utstyr		Kjele og kokeutstyr
Gjennomføring		Kok opp en brun, ekkel guffe av gammel kaffegrut, teposer og anna som du tror lager brun/svart 		
farge på vatnet. Når det koker skikkelig så drysser du oppi litt «heksepulver» eller noe anna magisk.
Ta så litt fast sittende brun tang fra sjøen. Rør tangen ned i tryllevatnet og vips: Dra opp en frisk og
grønn tang.
Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi
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Knerten i treet
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Skog med små busker
Hele året
Kniv eller saks

Gjennomføring
		
		
		
		

Alle har vel et forhold til Knerten-figuren. Ta med barna ut i skogen og let i trærne om dere finner en
Knerten som sitter fast. Finner vi en kvist der vi ser to føtter, to armer og et hode så skjærer 		
eller klipper vi den løs. De fleste Knerten-figurene henger nok med hode ned. Når Knerten er løs så
kan vi pynte den ved å spikke av barken slik at den får sko, hender og hode. Og så gjelder det å finne
et sted i skogen som Knerten kan bo; bygge hus og hage, veier, biler og alt annet Knerten vil ha.

Andre fagområder:

Natur, miljø og teknologi

Lekedyret i naturen
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Hvor som helst i naturen
Hele året
Et lekedyr av plast

Gjennomføring La barna få velge ett lekedyr de tar med seg ut til et naturområde. Her får de i oppgave å sette de ut
		
et sted og bygge de tingene som dyret trenger for å kunne trives og ha det bra. De kan kun bruke		
		
naturmaterialer. Medvirkende voksne hjelper til og stimulerer barna til å skape og fortelle.
Andre fagområder:

Kommunikasjon, språk og tekst

