inspiration 2013

www.aestetisk.dk

VÆRSGO
samarbejdsøvelse
her kommer vi – fangeleg med mime
klap i cirkel – energiøvelse
postkort – statueøvelse

sig og talt sammen om ”ufarlige” ting.

hvor du tænker et fagligt indhold ind.

forumspil

øvelser

opbyggende aktiviteter

forumlege

1: på linje
skulder ved skulder med ansigtet i samme retning.
og den laveste i den anden ende.
Du kan lave På Linje
Eksempelvis:
ALDER
HÅRFARVE
den anden ende
HUSNUMMER
BOPÆL
i den anden ende
FØDESTED
der er født i andre lande)
HVOR ENIG
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lidt mere udfordrende

TIP 1

at mime og bruge deres kropssprog. Det udfordrer deres evne
opdeling af grupper ud fra tilfældighed-

TIP 2
gruppe med.

TIP 3

diskutere et givent emne.

TIP 4

alle dine elever til at forholde sig til et givent fagligt indhold.
Lav et udsagn der har med dagens faglige emne at gøre.
Lad udsagnet være et man kan være enig eller uenig i
eller noget der imellem. Bed eleverne om at stille op på linjen:
Helt enig i udsagnet i den ene ende – helt uenig med
udsagnet i den anden ende.
Lad derefter eleverne tale sammen parvis om, hvorfor de har
valgt at stille sig netop der, hvor de står på linjen.

fangeleg med mime

2: her kommer vi
kan sætte stole og borde ud til siderne.
ende af lokalet

”Her kommer vi, her kommer vi, kan i gætte hvad vi er”?
Holdet standser op og mimer det de har aftalt. Eks. En bager

tilbage til deres egen ende af lokalet
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energiøvelse

3: klap i cirkel
Super god energiøvelse.

med til at lave en cirkel)
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statueøvelse

4: postkort

sammen forestiller en by. Opgaven er at gøre det nemt for de

Eksempel: 4 i gruppen stiller sig i en position, der forestiller
Eiffeltårnet. Den femte står og forestiller at han tager et billede.
De har nu lavet et Postkort fra Paris!
De andre grupper gætter hvad de andre grupper har lavet “postkort” af.

TIP 1

Du kan bruge På Linje til at dele eleverne i tilfældige grupper.

TIP 2

Postkort

TIP 3

Postkort
Det er en virkelig god aktivitet som forberedelse til
med at gestalte situationer.
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