SKOVEN FRA OVEN

Målgruppe
3-5..klasse

Lad eleverne blive inspireret af den nære natur og skrive deres egne
formdigte.

Fag
Dansk
Natur og teknologi

Forløbet tager udgangspunkt i bogen Skoven Fra Oven af Karen Filskov. Vi
går på opdagelse og tager billeder af dyr og planter der inspirerer. Ud fra
billederne skriver eleverne formdigte på billedplancher, som klassen får med
hjem så I kan lave jeres egen udstilling.

Udbydes i perioden
august og marts
Sted
Pederstrup, mødested kastanjetræet ved
Ballerup Museum
Mødetid og varighed
kl. 9.30
varighed ca 2,5 time

Forløbets indhold
Efter en kort introduktion til formdigtene i
Skoven fra Oven, går eleverne ud i små
grupper med ipads og tager billeder af ting der
inspirerer dem i den omgivende natur.
Herefter vælger eleverne hvilket billede deres
digt skal handle om, og samler fakta og
beskrivende ord, som skal indgå i digtet.
Vi printer billederne ud, klipper motivet ud og
skriver digtet ind i silhouetten.
Resultatet bliver små plancher med formdigt
på fotobaggrund, som I får med hjem til
skolen.

Konkrete læringsmål for forløbet
 at kunne diskutere form og elementer i et
digt
 at kunne vælge og tage billeder af et egnet
motiv
 at kunne skrive et lille digt
 at kende udvalgte dyr og planter i den nære
natur, og vide lidt om deres levevis

Nøglebegreber
 formdigte
 billedsprog
 den nære natur

Fælles Mål som forløbet fokuserer på
Dansk (4.kl)
Læsning, Forberedelse: Eleven har viden om
oplevelseslæsning og faglig læsning.
Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig kreativt
og eksperimenterende.
Fremstilling, Håndskrift og layout: Eleven kan
anvende enkel, genretilpasset layout. Eleven
har viden om opsætning af tekst i håndskrift
og tekstbehandling
Natur/teknologi (4.kl)
Undersøgelse, Naturen globalt og lokalt:
Eleven har viden om dyrs og planters
levesteder og livsbetingelser

Book forløbet på
www.skoletj-pederstrup.dk

Forberedelse før turen
Tal om billedsprog (metafor, sammenligning,
besjæling, personificering).
Lån meget gerne bogen Skoven fra Oven fra
Pædagogisk center Fællessamlingen
http://www.pcballerup.dk/
(enkelte af digtene kan også googles frem)
Læs digtene og tal om hvordan de er
opbygget.
Forslag til efterbearbejdelse
lav en udstilling af jeres plancher med
formdigte i klassen eller et andet sted på
skolen og inviter til fernisering.

