Gemensamt
konstverk
Aktiviteter
Gör aktiviteten nedan men gör det med ett fokus på jul eller vinter. Kanske väljer ni att arbeta
med snöfokusGemensamt
och väljer då konstverk
material och färger som kan stötta och utmana till ett snökonstverk.
Ni behöver:

• material för skapande
• plats att arbeta i mindre grupper
Gör så här:

Ta fram kreativt material till barnen. Berätta att de tillsammans ska skapa ett konstverk. De får använda alla färger och material som finns framtaget. Sitt nära och observera hur samarbetet går till, vad som sägs och görs och hur mycket var och en bidrar.
Här är det bra att vara fler pedagoger. Diskutera efteråt hur de kände. Hur kändes det
att samarbeta? Upplevde alla att de fick delta?
Variant: En gemensam kompistavla
En variant på aktiviteten kan vara att ge en mer konkret beskrivning av det gemensamma konstverket. Det ska bli en kompistavla där allas handavtryck finns med. Här
behöver gruppen samarbeta och bestämma om vilken form och vad det ska finnas för
färger? Ska tavlan vara formad som ett hjärta, en cirkel eller som en regnbåge? Ska det
vara samma färg på alla handavtryck eller ska man få välja? Anpassa instruktionerna
så att de blir rimliga för gruppen. Låt barnen samarbeta och arbeta som i den föregående övningen. Lyssna och var nära samarbetet, ni behöver säkert ge tips och komma
med råd under arbetets gång.

Barnen på Milstensgårdens förskola
samarbetar med kompistavlan.

Knuten
Ni behöver:

• lämplig golvyta för att stå i ring
Gör så här:

Alla ställer sig i en ring. Barnen korsar händerna, blundar och sträcker in händerna i
ringen. De ska sedan fatta tag i någon annans händer. När alla händer håller i någon
annans hand får man öppna ögonen. Nu ska alla barn hjälpas åt att knyta upp knuten
utan att släppa varandras händer. När knuten är löst är leken slut.
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