Forløb til favoritter: BETTINAS BADEKAR

Målgruppe: Hjemme

Forløb til Bettinas Badekar
Her får I idéer til, hvordan I derhjemme kan være Sammen om Skolestart.

Forslag til aktiviteter
Lav stuen om til jeres egen planet
Hvis I skulle opfinde jeres egen planet, hvor I skulle bo, hvordan skulle den så være? Hvem ville være
på den, og hvad skulle man kunne? Tegn gerne planeten og beboerne – har I et stort stykke papir, kan
I bruge jer selv som skabelon.
Find diverse ting og sager derhjemme, så I kan indrette en planet. Bestem hvilken musik, der skal
høres, og hvilken type legetøj planetbeboerne ville lege med.
Se og/eller læs Bennys badekar
Bennys badekar er også skrevet af Flemming Quist Møller (1969) og filmatiseret (1971). Der er lavet
musikvideoer til. Videoerne findes på YouTube. Bogen kan frit lånes som både e-bog og lydbog på
eReolen.dk. Animationsfilmen ligger på filmstriben.dk. Du skal dog være på biblioteket for at se den.
Lav figurerne som kartoffelskulpturer
Hvordan ville Jens eller Sveske se ud, hvis de var lavet af en kartoffel? Af kartofler og skruer kan I
lave jeres egne kartoffelskulpturer. I kan vælge en person eller figur fra Bettinas badekar eller finde på
jeres helt egen.
I laver skulpturerne ved at skære kartofler ud i de former, I skal bruge, og derefter sætte dem
sammen med skruer. Det kan være en fordel at bruge en bore- eller skruemaskine. Lad skulpturerne
stå en uges tid og tørre ud, så de får et spændende udtryk.
Det kan være en fordel at tegne figuren først.
I kan få mange flere idéer i bogen Kreative børn: inspiration til kreative processer med børn fra 2 til 10 år
af Lone Ørnø (2010) eller andre bøger som den.
Skrotplaneter og skrotrobotter
Både hjemmet og genbrugspladsen byder på ting, som egentlig skal smides ud, men som kan blive til
spændende projekter. Saml alt lige fra skruelåg, toiletruller og slidte grydelåg sammen og byg
skrotplaneter eller skrotrobotter. Måske kan I se musikvideoen fra Skrotplaneten og få inspiration.
Videoen hedder Rydde op sangen og er tilgængelig på YouTube.
Skrot er guld!, siger skrothandler Jens. Er I enige? Mens I bygger, kan I måske tage en snak om
genanvendelse og værdi. Hvad kan skrot, skrald og aflagte sager blive til?
Tip: Malertape er et rigtig godt materiale at bruge! Den holder godt fast, men er nem at fjerne igen –
og man kan tegne på den. Se fx bogen Skrotrobotter og andet sjov med skrald af Annika Øyrabø (2013)
for mere inspiration.
Spar på vandet i badet
Bettinas badekar lægger op til en snak om bæredygtighed og ressourcer. I kan lave jeres eget timeglas
til at holde øje med, hvor længe I lader vandet løbe i badet derhjemme.
Hertil skal I bruge: to flasker, noget sand, et stykke papir, samt noget tape. Snor og elastik til ophæng.
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1) Først fylder I den ene flaske med sand.
2) Herefter klipper I et stykke papir, som I laver et lille hul i og taper godt fast på flaskens munding.
Det er herigennem, at sandet skal løbe fra den ene flaske til den anden.
3) Så skal I finde den mængde sand, som passer til det antal minutter, som jeres bade må vare. Lad
derfor sandet løbe ud i en skål i fx 4 minutter. Hæld sandet fra skålen i den anden flaske og kassér
resten.
4) Nu skal I tape de to flasker sammen med mundingerne mod hinanden. Sæt en snor eller lignende
fast i hver ende med fx en elastik, så jeres timeglas kan komme op at hænge i badet.
For mere udførlig beskrivelse kan I se bogen 23 sjove og kreative projekter for miljøhelte af Isabel
Thomas (2016), s. 46.

Find bogen
Aktiviteterne her knytter sig til billedbogen Bettinas badekar af Flemming Quist Møller (2017).
Illustrationerne er lavet af flere forskellige illustratorer og designere, som hver står for deres
karakterer eller miljøer. Illustratorerne er Kristian Nordentoft, Jesper Fink, Magnus Tscherning
Damgaard, Thorkild Kaarebæk Kasimir Kusnitzoff, Jakob Oxbjerg, Signe Parkins og Kim Klevin.
Billedbogen findes i en udgave med tilhørende musik på CD og findes også som lydbog indtalt af
Flemming Quist Møller. Også lydbogen fås i en udgave med musik, ligesom der er musikvideoer om
flere af bogens karakterer og miljøer.
Bettinas badekar er tilgængelig både med og uden musik på bibliotek.dk og eReolen.dk.
Musikvideoerne er tilgængelige via Facebook-gruppen Bettinas Badekar samt YouTube.
Musik og videoer udvider oplevelsen og er af høj kvalitet. Men de har et udtryk og en sprogbrug, som
kan virke stødende og måske skræmmende for børn i aldersgruppen. Derfor er det op til jer som
forældre at vurdere, om netop jeres barn vil have fornøjelse af musikdelen.
I kan sagtens have stor glæde af bogen uden musik og videoer til.

Forslag til bøger og hjemmesider
−
−
−
−
−
−

Google Maps: www.google.dk/maps/space/
Paxi - Solsystemet: https://www.youtube.com/watch?v=sIb2_tDpL1Q
Flemming Quist Møller: Bennys badekar (1969)
Antoine de Saint-Exupéry: Den lille prins (1946)
Isabel Thomas: 23 sjove og kreative projekter for miljøhelte. En trin for trin-guide til naturglade
piger og drenge (2016)
Lone Ørnø: Kreative børn: inspiration til kreative processer med børn fra 2 til 10 år (2010)

Sammen om Skolestart er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Bibliotekernes
Sprogspor og Dansklærerforeningen. Se mere på sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart
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