Övningen är hämtad från www.friluften.se där du själv kan bidra med övningar och inspireras av
andra utomhuspedagoger.

Ämne: Svenska
Författare: Maria Siggelin
Grupp: Förskoleklass (liten grupp på 6 barn)
Lpo 94: ”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar
tillit till sin egen förmåga, känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel
med andra. ”
Material:
Inplastade sagokort som jag hittade på Englands motsvarighet till lektion.se
http://www.tes.co.uk/ResourceDetail.aspx?storyCode=6042083&s_cid=16
Sedan fäste jag korten med klädnypor på buskar och träd i lagom höjd för barnen . Vi höll till
på ”banvallen” (där det förr i tiden gick tåg och numera är en gångbana) .
Utförande:
Samla barnen i en ring och berätta vad de ska göra. Att var och en får hämta ETT kort och
komma till mig. Därefter la vi sagokorten i den ordning de kom in. Jag hade satt upp 12 kort
så att varje barn skulle få hämta två var.
När alla kort var insamlade samlades vi igen och så fick jag barnen att berätta en påhittad
saga som bygger på korten.
Jag skrev upp i vilken ordning de lagt korten och korta stödord om vad sagan handlade om.
När sedan hela klassen samlades innan lunch satte jag upp korten i ”rätt” ordning på
whiteboarden och de barn som varit ute med mig fick återberätta sagan för resten av
klassen.

Reflektion:
Det blev lite få kort för att få till en saga. Som tur var hade jag med mig buntar med fler
sagokort. Jag hade sorterat i figurer, föremål och platser.
Barnen fick dra fler kort och vi spädde på sagan. En del barn sa inte mycket utan det var
några barn som ville berätta mer.
Jag kommer att använda mig mycket av korten för det fångade verkligen barnen. Tror att det
funkar i helklass i samlingen mm.

