
Valgskema til PMU-ugen om Storm P, uge 40 2015  
 
 

Overbygningen (6. kl. – 9. kl.) arbejder sammen hele ugen. Du skal skrive 1, 2, og 3 ved værkstederne. 1 ved det værksted du 
helst vil være på, 2 ved det du næst helst vil osv..  Du kan vælge mellem følgende værksteder: 
 

Værkstedsbeskrivelse Valg 
Hele Verden i "Storm P. Skolen" 
 
Vi arbejder med de nye verdensmål (uge 40 er verdenstime for skoler i Danmark) i forbindelsen med Storm P.'s finurlige forståelse for almindelige menneskers 
hverdagskamp. Vi laver en avis med tegninger og små artikler om verden i dag og i fremtiden. Og vi leger lidt med standup-komedie som en nutids form for 
Storm P. satire. 

 

Filmværksted 
 
Storm P. var en tusindkunstner, der bl.a. var teater- og filmskuespiller, bladtegner og maler. Vi begynder med at se en film om ham for lige at få lidt inspiration. 
Og så skal vi, på mindre hold, i gang med at lave vores egne Storm P.-film. -Dvs. kunstneriske, kreative og skøre film, hvor vi arbejder med filmen som sprog: 
Og kun fantasien sætter grænser… 
Der bliver mulighed for at prøve de forskellige funktioner indenfor det at lave en film: Skrive manuskript, lave drejebog, instruere, filme, lave lyd og klippe den 
færdige film sammen. Og så skal vi jo også bruge nogle skuespillere. 

 

Storm P. som billedkunstner 
 
Storm P. lavede mange malerier. Motiverne var for det meste satiriske – han gjorde grin med samfundet gennem sine billeder og tegninger. 
På dette værksted vil vi både lave efterligninger af hans billeder, og male billeder fra jeres nutid, som beskriver jeres tanker om samfundet – med satiriske 
øjne. 

 

 
 
 

Børnehaveklassen til og med 5. klasse skal arbejde sammen. Du skal skrive 1, 2, og 3 ved værkstederne. 1 ved det værksted du 
helst vil være på, 2 ved det du næst helst vil osv..  Du kan vælge mellem følgende værksteder: 
 

Værkstedsbeskrivelse Valg 
Storm P.´s ABC 
 
Storm P. illustrerede flere forskellige rim – og ABC bøger. På dette hold skal vi tegne, farve og male til forskellige rim. Det kan være et rim man vælger, eller et 
rim man selv laver. På holdet skal vi også møde Spørge Jørgen, Peter og Ping og De 3 små Mænd. Vi laver plakater med disse forskellige og finurlige figurer 
fra Storm P.´s univers. 

 

Storm P. –Tegnestue 
 
I skal lære at tegne som Storm P. og I skal tegne egne karikaturbilleder. Den satiriske gren af Storm P´s virke, kan I vise som små skuespil. 

 

Skøre Maskiner 
 
Vi skal se på og arbejde med Storm P´s finurlige og skøre maskiner. Vi skal dykke ind i et univers af tandhjul, snore og kreative tanker og vi skal tegne og 
konstruere maskiner som er komplicerede, men som har en enkelt funktion.  

 

Fra noveller til tegneserie 
 
Storm P. blev blandt andet kendt for sine korte sjove historier. -Dem skal vi lave om til gode og sjove tegneserier… 

 

 


