
Monster Zoo
Forløb af Viki Munksgaard med naturmaterialer med fokus fantasi og forvandling.

Dette forløb kan både laves udenfor og indenfor med god afstand. 
Det kan desuden med fordel kombineres med en tur ud af huset.

Materialer:

Sten
Tørrede grene

Pensler af forskellig størrelse
Akrylmaling

Små beholdere til maling
Evt Poscatusher

Aviser eller plastik til afdækning
Evt lak

Trin1:
 Indsamling af naturmaterialer. Sten af forskellige stør-
relser og former. Til de små klasser anbefales der sten 
af størrelsen fra deres knyttede næve og op. Grene og 
træstykker skal være helt tørre. Man kan med fordel 
også have rengjorte plastikbeholdere i mente til evt. 
vandmonstre.

Skoletrin:
 

Indskoling og Mellemtrin.



Trin3:
Hvis det indsamlede materiale er meget mørkt eller 
overfladen meget ru, kan det være en fordel at hvidte 
det, inden man maler farver.

Trin2:
Læg alt det indsamlede ud foran jer. 
Prøv at ligge mærke til formerne de forskellige ting har. 
Hvad ligner de? Måske er der allerede nogle af dem, 
der giver dig ideer til, hvad du har lyst at lave dem til?
Har du en stor, flad sten, kan du sagtens lave to figurer 
på den.

Trin4:
De udvalgte sten eller træstykker males en solid bund-
farve. Det kan godt være de forskellige ting skal have 
to gange. Her er det en fordel at arbejde udenfor, da 
akrylmalingen tørrer hurtigere.



Sådan males pels:

Ud fra din grundfarve, som du har malet din sten, vælg-
er du tre farver indenfor samme farveskala. 
I dette eksempel er grundfarven grøn. Jeg vælger 3 an-
dre grønne, der for hver valgt farve bliver lysere og ly-
sere. Jeg vælger en lille pensel og vælger den mørkeste 
af de tre valgte grønne. Jeg laver små strøg. Kun een 
farve ad gangen. Så venter jeg til den farve tørrer, så 
vælger den næste grønne osv. Fra mørkest til lysest.
Små strøg ind imellem hinanden. 
Samme teknik gælder både på træ og sten.
Til sidst kan der så males øjne osv.

Trin6:
Der males nu detaljer; F.eks øjne, prikker, 
striber eller pels. Spørg dig selv; hvor er 
mit monster fra? Har det mange tænder? 
Har det vinger eller skæl? Hvad hedder 
mit monster egentligt? Jo bedre, du kend-
er det - jo lettere vil det være for dig at 
skabe det.

Kun fantasien 
sætter grænser. 

Husk:

Det må gerne være helt andre 
farvesammensætninger end de 
viste. Der er ingen rigtig eller 
forkert måde at sætte farver 
sammen i dette forløb. Støt 
gerne børnene i at vælge lige 
de farver, de har lyst til.



Trin7:
De færdige dyr kan lakeres med 
“MakeMake spraylak” eller 
gulvlak fra “TripTrap”. 
Efter endt tørring kan de tåle at 
blive tørret af, så de overholder 
hygiegnereglerne.

Tip:

Måske har nogle af børnene lavet 
et vandmonster. Her kan der 
bruges rengjorte plastikbehol-
dere af enhver slags. Der males 
blot en blå bund og 2 -3 cm op 
ad kanten. Det skal males ca. 2 
gange.

Trin8:
Herefter kan børnene bygge 
deres monsterzoo.
Hvert barn laver sin egen ind-
hegning. Her bruges legeplad-
sen eller sandkassen - med god 
afstand naturligvis. Man kan lave 
små indhegninger af sten eller 
gerne. Måske af det, der blev til 
overs fra indsamlingen af mate-
rialer. 



Tip:

Alt efter alder, kan eleverne også tage deres 
monster med på fotosafari. 
Der kan evt skrives en historie til billederne.

 

Rigtig god fornøjelse!!


