‘ALLE BØRN I SKOLE’ - Harmonikabog
Aktivitet til indskolingen, 2 lektioner (og evt. noget tid til færdiggørelse)

Eks. foldebog af 2.A, Kirstinedalsskolen i Køge

INTRODUKTION

Temaet er børn fra forskellige lande, der går/løber hen imod ‘skolen’. Vi har vedlagt et sæt materialer, så I kan se, hvad vi anbefaler. I kan enten kopiere forside og tegningen af skolen herfra eller
hente det på hjemmesiden. www.redbarnet.dk/skole/events/boernerettighedsdag.

DET SKAL I BRUGE

• Sort karton (gerne 100-120g) i format A4. Det kan selvfølgelig være hvidt karton eller karton
i andre farver, men en sort baggrund giver et flot grafisk udtryk.
• Beregn 1 stykke pr elev
• 2 ruller kraftig sort tape (gaffatape /vinyltape) 1,5 cm bred til at samle arkene
• Almindelig tape
• 2-3 limstifter
• Børnesakse og en god saks
• Forside samt billede af skolen (print eller kopiér på forhånd, så det er klar til brug)

HVAD SKAL DER SKE? – (se step by step guide med fotos på næste side)

Hver elev tegner mindst et barn. De elever, der er hurtigt færdige, kan derefter tegne ting, børnene passerer på vej mod skolen. Træer, dyr, huse etc.
Eleverne tegner på almindeligt hvidt papir A4 med farveblyanter eller tusser. Tegn gerne på ‘den
høje led’, så figurerne ikke bliver for små.
Prøv at få børnene til at tegne et barn, der går mod højre, så de alle går hen imod skolen. Ellers
kan I sætte ekstra sider sidst i bogen til tegninger af børn, der går mod venstre.
Hver elev klipper selv sin figur ud. Hjælp evt. med at ‘fin’-klippe og klæb derefter tegningen ind i
foldebogen. - Det er ofte svært for børn selv at lime de udklippede figurer.
Klæb til slut ‘forsiden’ og billedet af skolen ind i foldebogen.

TIP

Det er en god ide at have forberedt en foldebog på ca. 10 sider (sammenklæbet karton). Så kan I
altid ‘forlænge’, når I ser hvor meget tegningerne fylder. Det er bedst, ikke at klistre figurerne hen
over to sider, for ellers risikerer I, at de knækker eller ‘slipper’, når I folder bogen.
Den kraftige, sorte tape (gaffa) er på bagsiden af bogen. Det eneste, I skal klæbe på denne side,
er bogens forside, når bogen er foldet som en harmonika.
Tove Krebs Lange, 2020

STEP BY STEP
Step 1:

Foruden papir, sort karton og gaffa,
skal I bruge disse materialer.

Step 2:

Sæt først siderne sammen, ved at klæbe små
stykker tape fast på forsiden. (Tapen skal
kun sidde midlertidigt, så de ikke skrider.)

Step 3:

Sæt siderne sammen med kraftig sort tape.
(Billedet viser med rødt, hvor I skal sætte
det sorte tape).

Step 4:

Sådan ser foldebogen ud, inden I
limer forsiden, bagside og elevernes
tegninger fast.

Her limer du
forsideillustration
på foldebogen

STEP BY STEP
Step 5:

Lim forsideillustrationen på bagsiden af
første side i foldebogen. (se foto step 4)

Step 6:

Sæt først siderne sammen, ved at
lim elevernes tegninger ind i bogen.

Step 7:

Lim til sidst billedet af skolen ind på de bagerste sider, så alle børnene er på vej derhen.
(Hvis nogen af tegningerne går til venstre, tilføjer I sider efter skolen, og klistrer dem på der).

