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En djungel hemma eller
 på gården BILDKONST

7-9år

Foton: Elisse Heinimaa

I väntan på sommaren leker vi djungel! Först ska 
vi bygga en egen liten djungel antingen ute på 
gården eller hemma. Sedan gör vi bilder av djung-
eln.

Djungeln kan byggas till exempel av krukväxter 
och små leksaksdjur. Se på krukväxter eller på 
gårdens växter: är bladen runda, spetsiga eller sol-
fjäderformade såsom lönnblad? Hur många olika 
gröna färgtoner hittar du i växterna? Har bladen 
ränder eller fläck? Välj ett par olika växter för din 
djungel och ställ djuren och andra figurer som 
gömmer sig i djungeln omkring växterna.  

Ute på gården kan du hitta en lämplig plats med 
gröna växter. Vinter har lyckligtvis inte fått alla 
växter att vissna, och vårens nya växter börjar 
komma fram! Sätt djuren i djungeln och titta på 
den så att du är så nära marken som du kan. Före-
ställ dig att även du är ett litet djur och ser växter-
na som höga träd som gungar ovanför ditt huvud.

När djungeln är byggd, ska du börja göra en bild 
av den. Rita först växternas och djurens konturer 
med oljepastellkritor – använd inte svart krita. 
Den svarta färgen kan du lägga till sist, om de 
behöver den. Annars smutsar den lätt ner de ljusa 
tonerna. Du kan färga med flera kritor ovanpå 
varandra och så får du nya toner. Pröva på att 
blanda olika slags gröna toner! Hurdan grön ton 
får du om du lägger till lite rött? Eller blått? Eller 
vitt? Avbilda djungeln från ett litet djurs synvin-
kel: granska din modell så att dina ögon är nära 
marken eller krukornas mullyta. Då ser växterna 
och djuren större ut. 

Djungel i en blomsterkruka

Djungel i på gårdsplanen
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Vad du behöver

Mål

Henri Rousseau (1844–1910): Tropisk skog med apor (cc)
Observera bilden: Hur många apor hittar du? Vilket annat djur gömmer sig i bild-
en? Hurdana blad har växterna? Hur många olika gröna toner hittar du? Märk väl 
att himlen endast syns lite i bilden, eftersom den grönskande djungeln nästan når 
bildens övre kant.

Papper, oljepastellkritor eller andra färg-
kritor/färgpennor.

I uppgiften övar du att observera, när du 
tittar på växterna, bygger djungeln och 
avbildar allt det. Du övat att avbilda ur 
en annorlunda synvinkel. Du lär dig att 
blanda färgtoner.

Infosnutt
Den franske Henri Rousseau (1844–1910) 
var en konstnär som älskade djungeln. Han 
besökte aldrig en riktig djungel utan före-
ställde sig hur den kunde se ut. Han ritade 
växter i en botanisk trädgård och tigrar och 
lejon i en djurpark. 
Rousseau använde även bilder i böcker och 
på postkort som hjälpmedel när han plane-
rade sina djungelbilder. Förutom att rita av 
modell använde Rousseau sin fantasi. Han 
ritade och målade ofta växter och djur som 
inte ens fanns.

Henri Rousseau var en självlärd konstnär. 
Han hade inte studerat i en konstskola, utan 
var tulltjänsteman till yrke. Denna webbsök-
ning visar bilder på hans verk.

https://www.google.com/search?q=henri+rousseau+art&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_yNCy-dXoAhXhlYsKHeskBTwQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1320&bih=736
https://www.google.com/search?q=henri+rousseau+art&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_yNCy-dXoAhXhlYsKHeskBTwQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1320&bih=736

