Sommarkransar
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama - Skapande och estetiska uttrycksformer,
Fritidshem

Syfte – Varför?
Barnen ville ha kransar i håret, men det var dåligt med blommor i närheten av skolan så vi skapade kransar i papper
(som inte vissnar) istället.
Lgr 11 – Vad?

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Metod – Hur?
Material som behövs:

Papper, vi valde grönt av tunn kartong
Silkespapper i olika färger
Lim
Saxar
Mall till cirklarna, en kaffemugg blir lagom stor
Så här gjorde vi:
Vi klippte remsor i grön kartong. Sen gjorde vi en cirkelmall av en kaffemugg och klippte ut. Vi la mallen på
silkespapperet (som låg i flera lager), ritade av och klippte ut. Eleverna vek cirklarna i silkespapperet så att de blev som
en strut. De doppade struten i limmet och trädde på ännu ett papper. När de limmat ihop fyra lager doppade de den
färdiga blomman i limmet och satte fast den på den gröna remsan. Sedan fortsatte de att göra silkesblommor tills
remsan var lagom för att fästas ihop och bli en fin krans.
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Reflektioner från pedagoger
Tänk att ett så enkelt pyssel kan bli så populärt. Vi hade massor av barn som pysslade, hjälpte varandra, klippte,
klistrade och var väldigt nöjda med hur fina kransarna blev. Ett enkelt, men kul pyssel som vi kommer göra om fler
somrar.
Reflektion från elever
Först var det några få som nappade, men när de andra såg hur roligt de hade och hur fina kransarna blev det allt fler
som ville göra sig en egen krans. Det slutade med att de flest gjorde en krans och att de första som gjorde fick hjälpa
oss vuxna för att vi skulle hinna med alla.
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