
 
 

Børnehaveklasse Krohn 

 

Årsplan 2019 – 2020 (Billedkunst CRH) 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål (færdigheds- og vidensmål) 

Sommer - efterår 

Navneskilte & 

Kuverter 

 

 

 

 

”Pippis hest” 

 

 

Eleven tegner sig selv i fuld figur, 

klipper tøj i papir, som klistres på 

figuren / kuverten 

 

 

 

 

Vi lader os inspirere af Pippis hest fra 

Astrid Lindgrens bøger – og tegner 

mønstre. 

 

• Samtale om hvem er jeg, hvordan 

ser jeg ud. 

• Eleven får et forhold til, hvordan 

hun/han ser ud. 

• Brug af saks og lim 

 

• Vi lærer at arbejde med simple 

teknikker i både tørre og våde farver 

i samme billede. 

Efterår - jul 

Farvelære  

 

 

 

 

Portrætter 

 

 

 

 

Juletema 

Grundfarverne blandes fra grunden – og 

vi arbejder med akvarelmaling. 

Malerklatter bliver til dyr, planter, 

planeter og ting. 

 

Vi lader os inspirere af kunstneren 

Jørgen Nash. Vi kigger os selv i spejlet 

og laver kulørte portrætter. 

 

 

Vi klipper og klistrer julepynt 

• Vi opbygger viden om de primære 

og sekundære farver. 

 

 

 

• At kunne veksle mellem 

kunstnerens udtryk og sit eget. 

Fornemmelse for tusch som 

arbejdsredskab. 

 

• At udtrykke sig visuelt i et 

årstidstema 
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Jul - påske 

Træer 

 

 

 

Udstilling 

 

Vi arbejder med silhuetter og laver 

iagttagelsestegninger.  

 

 

”Vårsalong” – vi besøger udstillingen af 

samme navn på Københavns Rådhus og 

ser på andre børns billeder. 

 

• Eleven skal fremstille billeder i 

flere lag 

• Arbejde med akrylfarver 

 

• At eleven får indblik i andre børns 

syn på kunsten. 

Påske - sommer  

Land Art 

 

 

 

 

Collage 

 

 

Sommerudstilling 

 

Vi skal i Østre Anlæg og arbejde med 

naturen. Vækst og forfald er to naturlige 

processer, som skal indgå i de færdige 

værker, som fotograferes. 

 

Vi udforsker forskellige materialer i 

kompositionen af vores collager 

 

Eleverne skal sammensætte en 

udstilling under temaet “Dyr”. 

 

• Eleven får kendskab til naturens 

egne materialer og lærer at udtrykke 

sig abstrakt. 

 

 

• Eleven arbejder i mange lag og får 

kendskab til collageteknikker. 

 

• Eleven skal arbejde med udtryk og 

tematik. 

 


