Tag med på en rejse i det grønne - opdagelsesrejse i Birk
Målgruppe: Børnehavebørn (ca. 5 år)
Vi tager på opdagelsesrejse i Birk. På vores rejse møder vi
som det første den gigantiske, sorte kæmpe skulptur Elia,
af kunstneren Ingvar Cronhammar. En enorm, kugleformet
jernkonstruktion med 4 runde, slanke søjler, der rejser sig
fra jorden og tårner op foran os. Vi bestiger ´bjerget´, skuer
udover landskabet og taler om, hvad vi kommer til at tænke
på i mødet med den kæmpe skulptur.
Bagefter bevæger vi os over til ´drømmehaven´, De
Geometriske Haver. Havernes ide er enkel. En væg på 10
meter slår takten an og går igen i alle ’væggene’. For hvert nyt
rum du træder ind i, tilføjes der en væg til rummet. På den
måde går du ind i en trekant, så en firkant, så en femkant –
og sådan bliver det ved, til du når ottekanten.
Haverne forbindes af små porte i hækkene og af gangstierne,
der dannes af mellemrummet mellem haverne, hvor
bøgehækkene rejser sig i forskellige højder. Vi undersøger de
enkelte haverum og taler om, hvordan det opleves at være
i et lille rum i forhold til at være i et stort rum, vi taler om
haverummenes forskellige former, leger tagfat og forestiller
os, hvordan årstiderne forandrer haveskulpturen.

institutionen med inspiration fra opdagelsesrejsen arbejde
videre med at lave jeres egne mini-haver i legeområdet eller
eksperimentere med at fremtrylle de mest fantastiske haver
med papir og saks.
Fortælletæppe – en rejse i det grønne
09.30-10.30:
Fortælletæppe i Birk ved Elia og De Geometriske Haver
10.30-11.00:
Pause og madpakker i De Geometriske Haver.
11.00- 11.30:
Vi taler om, hvad børnene har oplevet og erfaret, leger og
laver små øvelser med fokus på at skærpe sanserne.
Fra kl. 11.30 – 12.30 er aktiviteten pædagogstyret, altså
uden omviser. Skriv endelig, hvis du/ I har brug for inspiration
til, hvad I kan lave.
Bussen henter gruppen på HEART kl. 12.30.

Inden I kommer på museet, foreslår vi, at I googler haveskulpturer og haver og i fællesskab ser på farver, former og
stemninger. Efter museumsbesøget kan I f.eks. hjemme i
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Oplevelseskassen – Piero Manzoni
Målgruppe: Børnehavebørn (ca. 5 år)
Kunst kan opleves med hele kroppen, og det søger
vi at sætte fokus på ved at tilrettelægge opgaver for
sanserne sammen med spørgsmål, der pirrer fantasien.
Undervisningsmaterialet består af en oplevelseskasse, og
kassen er opdelt i 4 rum, der hver indeholder objekter eller
beskrivelser, som kan hjælpe oplevelsen på vej.
Formålet med oplevelseskassen er at give børn en oplevelse
af udvalgte værker fra HEARTs samling, der kan være med til
at skabe en samtale og udvide og styrke børnenes forståelse
for kunst. Med oplevelseskassen vil vi forsøge at skabe
en samtale omkring kunsten i forhold til børnenes egne
oplevelser, når de med forskellige sanser kommer i kontakt
med objekterne fra kassen.

Sanseværker – i direkte kontakt med kunsten
09.30-10.30:
Vi dykker ned i Oplevelseskassen og udforsker udvalgte
kunstværker med vores sanser.
10.30-11.00:
Pause og madpakker i værkstedet.
11.00- 11.30:
Vi taler om, hvad børnene har oplevet og sanset, leger og
laver små øvelser med fokus på at skærpe sanserne.
Fra kl. 11.30 – 12.30 er aktiviteten pædagogstyret, altså
uden omviser. Skriv endelig, hvis du/ I har brug for inspiration
til, hvad I kan lave.
Bussen henter gruppen på HEART kl. 12.30.
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