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LÄRARHANDLEDNING

FÖR FÖRSKOLAN/FÖRSKOLEKLASS
av Clara Höglund

INTRODUKTION
Välkommen till de fantastiska Bokstavshusen. En kreativ och spännande bok som väcker
barnens nyfikenhet kring språket.
Genom att arbeta med boken tillsammans med dessa övningar kommer de att utveckla
sina kunskaper om alfabetet, sitt ordförråd och sin lust att lära.
Du väljer själv om ni vill arbeta med alla bokstäver och i vilken ordning du läser de olika
sidorna då övningarna/materialet inte kräver att du arbetar i en viss ordning.
Om ni har möjlighet, visa gärna varje bild med en projektor för att tillsammans kunna titta
närmare på de fantastiska bilderna.
Läs boken tillsammans och förundras över de spännande detaljerna, figurerna, det levande
språket och upptäck alfabetet tillsammans!

Clara Höglund
Grundskolelärare och författare av i huvudsak pedagogisk litteratur
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PUNKTER I LÄROPLANEN KOPPLADE TILL HANDLEDNINGEN
Uppgifter hämtade från skolverket.se, 2021-09-21

FÖRSKOLAN
Syfte/Mål:
I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen
med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande
hos barnen. Lek ska ha en central plats i utbildningen. En miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Lek kan också
utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning
samt förmåga att tänka i bilder och symboler.
•
•

•
•
•

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt
sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang
och med skilda syften
Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och
ge uttryck för egna uppfattningar
Fantasi och föreställningsförmåga

FÖRSKOLEKLASS
Syfte/Mål:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om
svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt
tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges
möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
•
•

•

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik,
sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser
och erfarenheter.
Alfabetet och alfabetisk ordning.

OM UPPHOVSPERSONERNA OCH BOKEN
Vi heter Maja och Jonas, är arkitekter och bor i
Bagarmossen, vid Stockholms kant mot skogen
och sjöarna. Här hänger vi med våra barn, deras
vänner, våra vänner. Om kvällarna ritar någon,
skriver någon.
”Bokstavshusen” är en ABC-bok där varje bokstav
är en byggnad i sektion/genomskärning. Bokstävernas form, snarare än deras ljud, är helt centrala i boken. Vi har märkt att barn har en förmåga
att känna igen bokstäver och tecken långt innan
de förstår dess innebörd, och hoppas att boken
kan bidra till en lustfylld inlärning av hur bokstäver ser ut och kan låta. Dessutom vill vi också
vända lite på idén om vad både en bokstav och ett
hus kan vara. Kan man bo i ett H? När blir väggen ett golv? Kommer jaktstugan att välta?
Direkt när man öppnar boken (på försättsbladet) möts man av alla husen och dess fasader.
På allra sista sidan (på eftersättsbladet) ser man alla hus samlade i genomskärning.
Det här är ingen tradiotionell bokstavbok. Utöver det självklara, att man lär sig alfabetet,
så finns det otaliga parallellhistorier i boken. Här är exemepl på sidoberättelser som utspelar sig genom boken:
• Konstkuppen med bovar och poliser
• De förrymda djuren från Zoo
• Bokbarnen
• Cykelfamiljen
• Bonde söker fru
• Förskolan på utflykt

”Husen är bokens ständiga kuliss och befolkas av ett antal karaktärer i färd med
allehanda upptåg, där parallella händelser löper framåt och bakåt mellan sidorna.
Texten på vers leker med bokstäver och ljud, detaljer och skeenden, fördomar och
frågetecken, dårskap och klokskap. Med humor, detaljrikedom och småtokighet, i
både text och bild, hoppas vi att att boken kan väcka spännande samtal kring bokstäver, hus och rum.”
Maja Knochenhauer & Jonas Tjäder
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HANDLEDNINGENS UPPBYGGNAD
TILL VARJE BOKSTAV FINNS FÖLJANDE:
•

Förslag på samtalspunkter och frågor kring varje bokstavshus

•

Ett arbetsblad med en tom bokstav och förslag till vad ni kan fylla den med kopplat
till aktuell bokstav. Låt barnen använda sin fantasi och kreativitet i denna uppift. De
tomma bokstäverna hittas på Bokförlaget Opals hemsida under Lärararhandledningar

•

Information eller samtalspunkter om byggnadens konstruktion

•

Från bokens Zoo (som finns att hitta på bokstaven Z) har djuren rymt. På de flesta
bokstäverna gömmer sig därför ett djur kopplat till Zooet. . I handledningen finns kort
information om dem samt länk till passande filmklipp. Vill man fokusera mer på denna
parallellhistoria rekommenderas att börja läsa bokstaven Z för att fånga barnens nyfikenhet kring de förrymda djuren.

•

Ord som är bra att prata om och utveckla med barnen, kopplade till sidan i boken

•

Förslag på en rolig lek.

EFTER ATT BOKEN ÄR UTLÄST
När ni har läst hela boken är det kul att gå igenom den igen, utifrån de parallella historiernas perspektiv. Hur många utflyktsbesök har förskolebarnen hunnit med genom boken?
Vart cyklar cykelfamiljen? Titta på hur bokbarnen kämpar genom alfabetet med sin tunga
väska. Kan barnen upptäcka andra karaktärer som finns på flera sidor?
Låt barnen berätta historier för varandra genom att utgå från karaktärernas resa genom
boken.

TIPS!
Använd er av frågorna som finns längst bak i boken för inspiration till parallellhistorierna efter läsningen. Arbetet med boken tar inte tar slut bara för att man läst
den från pärm till pärm. Bläddra tillbaka, leta figurer, fundera på svar och klura
tillsammans!
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BOKSTAVEN A - ATELJÉ
I atéljen händer det spännande saker, ett A byggt i trä från skogen.
Vad är det som skapas? Vad ser ni på bilden? Och det är några som står och kikar in, vad
har de för plan? Kan ni se vad spåren leder till? Vad tror barnen att tjuvarna utanför
fönstret säger till varandra? Skapa en dialog tillsammans mellan dem.
Skapa ett eget konstverk av bokstaven A och ha en konstutställning. Använd er av de
tomma bokstäverna eller skapa egna i olika former och material.

BOKSTAVENS DJUR
Kan ni se apan som hänger i taket? Fundera tillsammans på vilka olika slags apor barnen
känner till.

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Låt barnen titta närmare på bokstavens konstruktion. Ser de att den är byggd av ljust
trä? Kan de se hur panelen ligger på utsidan och varför tror de att man väljer att bygga så
stora fönster i en byggnad där konstverk skapas? Var får man trä ifrån.?Hur kan träreglarna vara så långa? Är det något barn som vet vad kåda är? Det är en vätska från växter och
träd, särskilt barrväxter. Kådans uppgift är att läka sår och skador som uppstått på trädet. Man tror att kåda användes som tuggummi förr i tiden. Har ni sett kåda på ett träd
någon gång? Eller på en trävägg?

VIKTIGA ORD
•
•
•

atélje
skulptör
vidunderligt

ALFABETSLEK A
Alla som …
Alla deltagare sitter i en ring. Ledaren säger en mening i stil med ”Alla som har röda
byxor!” Då ska alla i ringen som har röda byxor ställa sig upp och springa ett varv runt
ringen!
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BOKSTAVEN B - BIBLIOTEK
Fundera tillsammans på vad ett bibliotek är för en plats. Brukar några av barnen gå på
biblioteket?
I den tomma bokstaven B målar ni figurer barnen träffat på i olika böcker.

BOKSTAVENS DJUR
Kan de se Sveriges största rovdjur som gömmer sig där bland böckerna?
Björnen som i vanliga fall lufsar runt i skogen har hittat in och känner sig nog lite förvirrad.
Kika på följande filmklipp för att få se bland annat björnen i sin naturliga miljö.
Det vilda Norden - björn, varg, järv och havsörn (Youtube).
https://www.youtube.com/watch?v=fRyioPKWibg

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Fundera tillsammans på vad biblioteket B är byggt av. Vilken slags material fungerar för
att få till de härligt, bulliga formerna (betong)? Visa barnen andra hus med runda, bulliga
former. Ex. Barbapapas hus och Ryue Nishizawas ”Teshima art museum”.

VIKTIGA ORD
•
•
•

bönor
banditer
Barcelona

ALFABETSLEK B
Bakvänd kurragömma
En variant på vanlig kurragömma fast här är det inte en som ska hitta alla de andra utan
tvärtom! Alla deltagare utom en börjar med att högt räkna till 100 tillsammans. Den som
inte räknar ska hitta ett klurigt gömställe som kan gömma flera personer. För, när de övriga
deltagarna räknat klart ska de förstås leta upp den som gömt sig. När någon hittar den som
gömt sig ska hen INTE tala om det högt för de övriga utan tyst gömma sig tillsammans
med personen.
Efterhand som deltagarna hittar gömstället ansluter de sig tyst till de gömmande tills dess
att alla gömmer sig på samma ställe. Då är det den som först hittade gömstället som får
gömma sig.
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BOKSTAVEN C - CYKELVERKSTAD
Ta en titt in i cykelverkstaden. Förbered genom att ta fram bilder på hur cyklar sett ut
genom historien och fundera på varför just cyklar är så bra.
I den tomma bokstaven kan barnen måla alla de saker ni kommer på som börjar på eller
innehåller bokstaven C.

BOKSTAVENS DJUR
Kan barnen hitta djuret i bilden? Den lilla clownfisken i skålen. De flesta clownfiskarna blir
omkring 10 cm långa och namnet kommer av dess glada färger och mönster. Har några av
barnen sett Hitta Nemo?
Kika på följande filmklipp för att se riktiga clownfiskar:
Clownfiskar visar snäckan vem som bestämmer (Youtube).
https://www.youtube.com/watch?v=p6NMZyLo4vI

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Vad tror barnen att de veckade skivorna runt om byggnaden är? Har de sett ett liknande
material någonstans förut?
Korrugerad plåt är en tunn plåt som pressats så att det bildats veck. Denna typ av plåt har
funnits sedan mitten på 1800 - talet. Vecken gör att plåten blir tåligare och stadigare.

VIKTIGA ORD
•
•
•

ekrar
punka
stenskott

ALFABETSLEK C
Cowboys och hästar
Två personer får vara Cowboys och resten är hästar. Cowboysen har en hage var längs med
kortsidorna av en markerad yta och mellan hagarna springer hästarna på prärien.
Cowboysarna ska fånga hästar (som i vanlig jage) och leda dem in till hagen. Det är bara
tillåtet att fånga en häst åt gången.
När det inte finns fler hästar på prärien räknar varje cowboy hur många som fångats. Den
som fångat flest vinner.
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BOKSTAVEN D - DELFINARIUM
Innan ni läser denna sida, låt barnen höra på ordet delfinarium. Vad tror de att det är för
plats? Vad saknas det här som finns i delfinernas naturliga habitat? Fundera på hur stora
akvarier brukar se ut och titta gärna på olika exempel.
Låt dem fylla sina tomma bokstäver med delfiner och droppar som drippar.

BOKSTAVENS DJUR
Här är bokstavens djur delfinen. Titta på filmklippet via länken nedan för att höra hur
delfinerna låter. Där finns även lite fakta.
https://www.pandaplanet.se/delfinen-havets-busunge

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Byggnaden har ett stort rör där vattnet kommer in och stora runda fönster för att publiken
ska kunna titta. En sån här byggnad måste vara väldigt hållfast och stark, för att hålla emot
det stora vattentrycket. Vatten är faktiskt väldigt tungt, har ni tänkt på det? Titta så många
bultar som behövs och ändå läcker den lite.

VIKTIGA ORD
•
•
•

droppar
strålkastare
akvarium

ALFABETSLEK D
Detektiven
Alla deltagare sitter, eller står, i en ring. En person utses till detektiv och får lämna rummet
ett litet tag. När detektiven är borta väljer man en deltagare i ringen som får vara skurk.
När skurken är vald får detektiven komma in igen. Nu ska detektiven försöka avslöja vem
som är skurken. Skurken blinkar till de övriga deltagarna i smyg från detektiven. Den som
blir blinkad till ”svimmar” baklänges och lägger sig rakt bak.
Detektiven måste hinna avslöja skurken innan alla i ringen svimmat av! Man kan begränsa
antalet gissningar som är tillåtna för att det inte ska bli för lätt. När skurken är avslöjad
väljs nya deltagare ut.
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BOKSTAVEN E - ELKRAFTVERK
Fundera tillsammans på alla de saker barnen vet att man använder el till. Vilka olika slags
energi finns det?
Vet någon vem Greta Thunberg är? Prata tillsammans om vad det är för skillnad på förnyelsebara och fossila energikällor.
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med olika saker som ger dem energi.

BOKSTAVENS DJUR
Om ni tittar på bilden, ser eleverna elefanten som gömmer sig? Fundera tillsammans på var
i världen det finns elefanter.
Förslag på filmklipp: Sök på baby elefantbad på Youtube för ett kort filmklipp.

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Titta på närmare på bilden tillsammans. Vet barnen vad materialet kallas? Tegel som byggnadsmaterial har en lång historia som går tillbaka flera tusen år.
Nästan alla former av mager lera fungerar till att bränna tegel. Det finns både rött och gult
tegel. Rött tegel bränns i lägre temperaturer än gult tegel. När tegel väl är bränt är det ett
beständigt och vädertåligt material.

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

tegelhus
fors
el
historisk

ALFABETSLEK E
Ekorrbo
Deltagarna delas in i grupper om tre. Två av barnen i varje grupp skapar ett bo till det tredje
genom att hålla varandra i händerna. Det tredje barnet i gruppen blir ekorren och ställer
sig inne i boet.
Leken börjar genom att lekledaren ropar EKORRE!
Då rusar alla ekorrar ur sina bon och rör sig fritt över lekytan.
När ledaren ropar BO ska alla ekorrar hitta ett ledigt bo, inte tvunget det som de utgick
ifrån.
Byt uppgifter ofta så att alla får vara ekorrar.
Går att göra som en Hela havet stormar variant där det finns ett bo mindre än det finns
ekorrar.

BOKSTAVEN F - FÖRSKOLA
Vad är en förskola för en plats? Vad finns det för saker som är så bra med att vi har förskola
här i Sverige? Lyft bra saker ni gör på förskolan/skolan.
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med saker de gör på förskolan/skolan och saker de
tänker på när de använder sin fantasi.

BOKSTAVENS DJUR
Hittar barnen den rosa flamingon på bilden?
Titta på följande filmklipp tillsammans för att få veta mer om just olika slags flamingos.
https://www.youtube.com/watch?v=SBZQ7OWtILY

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Bokstaven F är byggd med skarpa kanter och ljust trä. När man bygger innerväggar är tall
(furu) det vanligaste träslaget att använda till paneler. Om man tänker på klimatet är trä
bättre att bygga med än t ex. betong då det har lägre koldioxidutsläpp.

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

festligt
frön
månadslön
experiment

ALFABETSLEK F
Farfars byxor
Alla sätter sig i en ring, en person sitter i mitten och ser någon i ringen djupt i ögonen och
frågar allvarligt;
- Vad hade du på huvudet när du gick till skolan imorse?
Svaret på alla frågor som ställs i den här leken är FARFARS BYXOR och man får inte skratta när man säger det! Skulle du ändå inte kunna låta bli, är du ute ur leken för den här
omgången. Den som kan hålla sig för skratt längst och blir sist kvar får fråga de andra i
nästa omgång om t ex vad de åt till middag igår, vad deras hus liknar, vad mamma ska få i
julklapp, vad de har hängt i granen. Det är tillåtet att göra konstiga grimaser och liknande
hyss för att få den som ska svara att börja skratta!

BOKSTAVEN G - GARAGE
Titta på bilden tillsammans. Vad finns det för olika saker i detta fantastiska garage? Hur
brukar garage se ut?
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver och göra dem till sina egna, kreativa garage. Vad
parkerar de där?

BOKSTAVENS DJUR
I garaget finns en lång och ståtlig giraff, den har nog hamnat lite fel.
Titta på följande filmklipp för att få veta lite mer om giraffer.
https://www.youtube.com/watch?v=pWrHQGwA32M

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Garaget är byggt med grå och stadig betong. Betong består av ballast (sten, grus och sand),
cement och vatten. Redan de gamla romarna använde ett betongliknande material för att
bygga.Materialet har en lång livslängd och det är väldigt hållfast om det tillverkas på rätt
sätt.

VIKTIGA ORD
•
•
•

fordon
parkera
betong

ALFABETSLEK G
Gömma ringen
I den här leken ska man guida ett barn att hitta en ring (eller något annat) som ni gömt i
rummet. Bestäm först vem som ska vänta utanför rummet, medan ni andra gömmer föremålet. Göm sedan föremålet på ett ställe där den inte syns, antingen lågt i rummet (fisk),
högt (fågel) eller någonstans mittemellan (mittemellan).
När den som ska leta kommer in igen ska hen fråga: ”Fågel, fisk eller mittemellan?”. Ni ska
svara vilket det är som gäller. När hen börjar leta ska ni hjälpa hen på traven genom att
ropa ”Kallt!” när föremålet är långt bort och ”Varmt!” när hen börjar närma sig. När barnet
verkligen är nära ringen kan ni ropa ”Det bränns!”.
När ringen är hittad väljer ni en ny person som ska leta.

BOKSTAVEN H - HOTELL
Fundera tillsammans på vad ett hotell är. Vad är speciellt med ett hotell? Var äter man sin
mat? Vad är det för en konstig filur som står i lobbyn? Vad gör bovarna i sitt rum och vilka
tror ni just har gift sig? På det här hotellet simmar en haj i poolen, läskigt!
Ta tillsammans reda på vilka andra djur som börjar på bokstaven H och låt barnen skapa
sina egna hotell för dessa djur inuti sin tomma bokstav.
Låt sedan de som vill presentera sina hotell och hur de tänkt för de andra barnen.

BOKSTAVENS DJUR
Hajar är ju både spännande och lite läskiga. Hur många hajar känner barnen till? Titta
tillsammans på ett avsnitt av Hajar med Doreen på SVT.

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Hotellet är byggd med många små rum. Det här hotellet är inspirerat av ett hotell i Köpenhamn som ritades av arkitekten Arne Jacobsen. Hotellet heter SAS-hotellet och stolarna
heter ”Ägget” och ”Svanen”. Kan barnen rita egna stolar med spännande namn?

VIKTIGA ORD
•
•
•

höghus
hajar
restaurang

ALFABETSLEK H
Hajen
Lägg ett antal rockringar i mitten på golvet eller den yta där ni tänkt vara. Rockringarna är
öar i havet och i havet simmar en haj.
När leken börjar spelar du musik, då får alla de barn som inte är hajen röra sig fritt.
När du stoppar musiken ska de snabbt försöka få plats i en rockring innan hajen tar dem.
För varje gång du stannar musiken plockar du bort en rockring och det blir svårare och
svårare att få plats.
Den som blir tagen av hajen får stå vid sidan om till nästa omgång, eller själva bli hajar.

BOKSTAVEN I - IDROTTSHALL
En idrottshall är en plats full av möjligheter till olika slags aktiviteter. Låt barnen fundera
kring vad man kan göra i en idrottshall.
Prata om orden från texten och låt dem fylla sina tomma bokstäver med den smarriga isglass man får när man idrottat sig alldeles svettig. Hur kan den se ut?

BOKSTAVENS DJUR
Är det inte en isbjörn som hittat hela vägen upp till takstolarna?
Titta på det korta filmklipp ni kommer till om ni följer länken nedan. Där finns även fakta
om isbjörnarna så att ni kan lära er mer tillsammans.
https://www.pandaplanet.se/isbjornen-arktis-harskare

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Idrottshallar är ofta stora byggnader med högt i tak. Här ska kunna sparkas höga bollar,
klättras i rep och snurra i ringar. För att bygga stora hallar utan en massa pelare behöver
taket vara väldigt starkt. Då kan man använda något som heter fackverk, ni ser det i bilden
- balkarna under taket som bildar trianglar. Har ni sett fackverk någon annanstans? (lyftkranar, elstolpar, radiomaster, broar m.m)

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

gymnastik
plastgolv
hoppa bock
bollteknik

ALFABETSLEK I
Intro
Förbered ett antal blandade låtar som du vet att barnen känner igen. Dela in dem i några
olika lag.
Spela upp en låt från början. Det lag som först räcker upp handen och kan svara på vilken
låt det är får poäng.
Ha gärna följdfrågor för att de ska kunna få bonuspoäng.

BOKSTAVEN J - JAKTSTUGA
Vad är en jaktstuga och vem använder den? Titta tillsammans och fundera en stund på
varför man jagar.
Kom tillsammans på ord som börjar på eller innehåller bokstaven J.
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med alla de ord ni kom på innan.

BOKSTAVENS DJUR
Kan ni se jaguaren som ligger där inne på lur? Jaguarer är det största kattdjuret i Nord- och
Sydamerika. Men vad kallas en svart jaguar (panter)?
Titta på filmklippet nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=iEdig4nqHZo

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Denna härliga konstruktion är byggd med byggtimmer både högt och lågt. Har barnen sett
något hus som är byggt på detta sätt? Fram till 1800- talet var timring den vanligaste byggnadstekniken i Sverige. Vilken teknik som passar bäst beror på vilket träslag man använder
sig av.
Sök tillsammans på Zorns gammelgård för att få fram en bild på ett timmerhus som byggdes redan år 1237.

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

jycke
jaga
geväret
muskedunder

ALFABETSLEK J
Jägarboll
Leken börjar med en tagare som med hjälp av en mjukboll ska träffa de andra deltagarna.
Alla som blir träffade blir också tagare. Man är fri på huvudet och händerna. Alla som är
tagare behöver ett band eller en väst för att vara väl synliga. När det är fler än en tagare får
bollen inte transporteras springande utan måste passas till de andra tagarna. Bollen får inte
heller röra vid marken innan den träffar för att en bränning ska gällas. Leken pågår till det
bara återstår en som blir vinnare!

BOKSTAVEN K - KATEDRAL
Stora och häftiga upplevelser kan man hitta på platser som börjar på bokstaven K. Fundera
tillsammans på orden från avsnittet och om barnen upplevt något av detta själva. Låt sedan
alla barn, enskilt eller i grupp, komma på någon låt de gillar. Låt dem öva en stund och håll
sedan en konsert tillsammans.
Den tomma bokstaven låter du barnen fylla med bilder av er alldeles egna konsert.

BOKSTAVENS DJUR
Kan ni tillsammans hitta kamelen som gömmer sig?
Via länken nedan hittar ni mer fakta om kameler.
https://bilderochfakta.se/djur/kameldjur/kamel/

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Gamla gotiska katedraler har ofta stenväggar med valv och en träkonstruktion som håller
taket. Det var därför Notre Dame kunde brinna men ändå stå kvar. Visa en bild på Notre
Dame och berätta kort om den.
Här har vi en maffig byggnad, högt i tak och stora målade fönster. Dessa målade fönster
finns i olika varianter i kyrkor och katedraler över hela världen. Man började sätta upp
dessa under korstågen på 1100 - talet. Det finns både runda fönster, som kallas rosettfönster,
och de mer avlånga som i denna katedral. Titta gärna på bilder av olika vackra fönster.

VIKTIGA ORD
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•
•
•
•
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kyrka
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konfirmation

ALFABETSLEK K
Katt och råtta
Alla deltagare utom två ställer sig i en ring hand i hand. En ska vara katt och en råtta.
När leken startar börjar råttan inne i ringen och katten utanför. Nu gäller det givetvis för
katten att få tag i råttan, deltagarna i ringen kan hjälpa eller stjälpa både katten och råttan
genom att höja och sänka sina händer för att därigenom öppna eller stänga en passage
genom ringen. Lyckas katten med sitt uppdrag blir katten råtta och en ny person blir katt.
Går att köra med ytterligare en katt och en råtta.

BOKSTAVEN L - LADUGÅRD
I en ladugård kan det ju finnas många olika slags djur. Ta tillsammans reda på alla djur ni
kan komma på som börjar på bokstaven L. Förbered med egna exempel.
Låt barnen inreda den tomma bokstaven till sin egen ladugård fylld med de djur ni tittat på
tillsammans. Hur kommer det då att se ut?

BOKSTAVENS DJUR
Det finns två djur på L i Ladugården som inte hör hemma där; kan barnen hitta dem?
Vilka är dessa två djurs naturliga habitat?

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Ladugårdar är ofta röda. Förr var en röd ladugård ett tecken på att ägarna hade ganska gott
om pengar. Den röda färgen användes för att skydda virket man byggt med. Den röda färgen kallas faluröd för att den kommer från staden Falun, där det finns en koppargruva. Det
röda pigmentet är en restprodukt från gruvan som blandats ner i färgen för att göra den
röd. Än idag är det en mycket populär färg på ladugårdar och trähus. Kan något av barnen
komma på om de sett ett falurött hus? Något annat med koppling till Falu koppargruva är
en viss korv, är det någon som vet vilken?

VIKTIGA ORD
•
•
•

falurött
blåställ
tjurig

ALFABETSLEK L
Levande memory
Två deltagare går ut ur rummet. När de gått ut och inte ser vad som händer parar övriga
deltagare ihop sig två och två. Alla par i rummet får sedan komma på en unik rörelse som
är deras. Två par får inte ha samma rörelse.
När alla par bestämt varsin rörelse sätter de sig ner på golvet. Inte parvis utan blandade,
huller om buller.
Det par som lämnade rummet får komma in igen, nu är det dags att spela Memory!
De som ska spela får turas om att peka på två personer som får resa sig upp och göra sin rörelse. Är det samma rörelse är det rätt par och de får sätta sig hos den som ”vände upp” dem.
Gör de olika rörelser är det ju fel och de får lägga sig ner igen på samma plats som innan.
Får man ihop ett par får man välja igen i samma runda.
Precis som i vanligt memory vinner den med flest par.

BOKSTAVEN M - MUSEUM
Ja, vad är det egentligen som hänt på muséet? Titta på bilden. Vad tror barnen det är som
fattas och vem är det som tagit det?
Finns det några museum i närheten av där ni bor, har något av barnen varit på ett?
Titta på tavlor av Monet och låt barnen fylla sina tomma bokstäver med konstverk inspirerade av honom.

BOKSTAVENS DJUR
På bilden finns det myror på led, kan ni hitta dem?
Titta på filmklippet för att lära er mer om myror tillsammans.
https://www.youtube.com/watch?v=oho3LJ4_QcU

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Detta museum har högt i tak och stora, vita väggar. Varför tror barnen att man valt vita
väggar? I ett konstmuseum vill man gärna ha stora, vita väggar att hänga konst på, men
samtidigt få in vackert dagsljus som lyser upp rummet istället för gult lampljus. Hur kan
man lösa det utan att göra en massa fönster i väggarna?
Varför inte kika in och se lite närmare på Moderna muséet i Stockholm?
https://images.app.goo.gl/axPKqvsDxZgyrZiHA

VIKTIGA ORD
•
•
•
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montrar
vernissage
intendent
konstnär

ALFABETSLEK M
Mamma hare
Denna lek fungerar bäst utomhus med gott om platser att gömma sig på. En deltagare utses
till Mamma Hare som ska lära sina ungar att akta sig för faror. Mamma Hare ställer sig på
en bestämd plats, blundar och räknar till 50.
Under tiden ska övriga deltagare försöka gömma sig så nära Mamma Hare som möjligt.
När Mamma Hare räknat klart ska hon, från den plats där hon står, försöka få syn på de
övriga deltagarna. De som hon ser ropar hon ut namnet på, då måste de komma fram från
sina gömställen.
När Mamma Hare fått en stund att hitta de övriga är det fritt fram. Då visar alla som är
kvar sig och man kollar vem som vågat gömma sig närmast. Den som varit närmast vinner
omgången och får bli ny Mamma Hare.

BOKSTAVEN N - NATURUM
I naturumet lär sig barnen om fåglar och mycket annat. Men vilka fåglar finns det egentligen som börjar på N? Låt barnen fundera på om de vet några.
Vad är egentligen ett naturum och varför bygger man dem?
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med några fåglar som börjar på N. Några exempel:
nötväcka, nötskrika och näktergal.

BOKSTAVENS DJUR
Vänta lite, nog är det något tokigt i huset? En noshörning hör väl inte hemma i den svenska
naturen?
Se filmklippet nedan för att få veta mer om just noshörningar.
https://www.youtube.com/watch?v=0qi9Ld8dJqg

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Ett naturum måste ligga i eller i nära anslutning till attraktiva naturområden, såsom exempelvis en nationalpark. Det bör byggas så att det är en egen attraktion, men fortfarande
passar in i miljön där det byggs.
Just det här naturumet har en fasad som är gjord av vass. Visa bilder på ”Naturum Tåkern”
av Gert Wingårdh eller ”Vadehavscentret” av Dorte Mandrup för att se hur det kan se ut
på riktigt.

VIKTIGA ORD
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natur
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ALFABETSLEK N
Nyckelstafett
Förbered denna lek genom att binda en nyckel i ett långt snöre. Det måste finnas ett snöre
till varje lag.
Nyckelsnöret ska sedan tråcklas genom alla lagmedlemmars kläder. Alltså, in genom tröjan via halslinningen och ut vid midjan, genom byxbenen på den första sedan vidare upp
genom byxbenen och tröjan på nästa osv.
Det lag som fått genom nyckeln först vinner.

BOKSTAVEN O - OPERAHUS
I ett operahus spelas det mycket vacker musik, men vet barnen vad opera är? Spela upp
ett stycke musik som du tycker passar. Papageno och Papagenas duett från Trollflöjten av
Mozart brukar vara bra att spela för barn.
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med färg under tiden de lyssnar på musiken.
Fundera tillsammans kring hur operan skiljer sig från andra sorters musik de känner till.

BOKSTAVENS DJUR
Vilken sorts orm tror barnen skulle ha skrämt operabesökarna mest? Vilka ormar kan de?
Se filmen nedan för att få reda på mer om de få ormar som finns i Sverige.
https://www.youtube.com/watch?v=4FyMILtQDvY

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Operahuset är runt och byggt för att ha bra akustik, alla ska höra både musik och sång. Om
ni tittar på första uppslaget i boken med husens fasader, kan ni se att operan är täckt av
små vita plattor. Det ska föreställa plattor av keramik, precis som fasaden på Operahuset i
Sydney. Visa bilder på Operahuset i Sydney av Jörn Utzon.

VIKTIGA ORD
•
•
•

orkester
dirigent
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ALFABETSLEK O
Ormen byter skinn
Deltagarna delas upp i lag och lagen ställer sig bredbent i led. När startskottet går vänder
förste man i varje led sig om, kryper igenom bentunneln, ställer sig upp sist i ledet och
dunkar lätt personen framför sig i ryggen för att markera att man är klar.
Ryggdunken skickas vidare fram i ledet, man dunkar alltså personen framför sig i ryggen
tills dunken når fram till den person som nu står först i ledet. När denne blir dunkad i ryggen vänder han sig om och kryper genom bentunneln.
Så fortsätter man tills alla har krupit och den som startade åter står först i ledet. Snabbaste
laget vinner.

BOKSTAVEN P - POLISSTATION
I polishuset där jobbas det minsann för fullt. Vet eleverna något annat yrke på bokstaven P?
Fundera tillsammans på vilka uppgifter polisen har, vad vet barnen. Titta tillsammans på
Youtube. Sök på ett filmklipp som heter: Barnens Blåljuskanal förklarar vad en polis gör
och hur en polisbil fungerar.
Låt sedan barnen fylla sin tomma bokstav med något de verkligen gillar på bokstaven P.
Kanske piloter, poliser, pasta eller varför inte potatis?

BOKSTAVENS DJUR
Pandan har kommit hela vägen upp till taket, kan barnen hitta den?
Se filmklippet nedan för att kika närmare på pandor:
https://www.youtube.com/watch?v=UlNcqQfXQ-o

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Polisstationen är uppbyggd av lättbetongblock. Det är nästan som legobitar, fast gjorda av
lättbetong istället för plast, och mycket, mycket större. Med sådana block kan man mura
upp ett hus väldigt fort. Sedan sätter man andra material både på insidan och utsidan så
att blocken inte syns.

VIKTIGA ORD
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ALFABETSLEK P
Plocka ärtor
Alla deltagare får ett sugrör eller en klädnypa.
Dela in dem i två lag. Lagen ställer sig i två led.
Framför första personen i varje lag ställer man tallrikar med ärtor.
När starten går ska man suga upp en ärta i taget med sugröret eller plocka med klädnypan
och släppa ner den på antingen en tom tallrik eller i en mugg.
Varje person får flytta fem ärtor innan turen går över. Du avgör hur många ärtor som ska
ligga i skålarna totalt. Snabbaste laget vinner.

BOKSTAVEN Q - QUINOAKOKERI
Ja, den där bokstaven Q, det är en klurig en. Så många ord med den bokstaven finns inte på
svenska. Vet barnen vad quinoa är?
Men att quilta (kvilta) är en gammal teknik för att skapa olika saker med tyg, så varför inte
göra en egen version av papper;
Ge barnen en kvadrat av papper och låt dem fylla sin kvadrat med ett mönster de tycker är
fint. Sätt ihop alla bitarna till ett konstverk.
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med en del av det konstverk ni gjort.

BOKSTAVENS DJUR
I bokstaven Q hittar vi faktiskt ett annorlunda djur som kanske inte så många känner till,
en quokka. Pungdjuret quokka lever i Australien och tillhör familjen kängurudjur.
I filmklippet nedan ser ni ett quokka som äter ett löv.
https://www.youtube.com/watch?v=uzfFItqjEis

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Hela den stora bokstaven är täckt av fina vita kakelplattor. Detta quinoakokeri är en fuktig
plats, precis som ett badrum och då passar kakel alldeles utmärkt. Kakel har en väldigt låg
vattenabsorption. Kakel är tillverkat av lera som bränns till keramik. Väggarna är täckta
med kakelplattor men själva huset är byggt av betong. Betong gjuts i formar, nästan som
gips. Formarna kan byggas av nästan vad som helst som trä, stål eller gummi. Fasaden liknar fasaden på en liten blomsterkiosk i Malmö ritad av Sigurd Lewerentz. Visa bilder på
den där man ser de tydliga strecken från gjutformarna.

VIKTIGA ORD
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ALFABETSLEK Q
Qan du ta mig? (En variant på kull)
Utse två eller tre jagare beroende på hur stor gruppen är. Markera bollar, kort eller ärtpåsar
med bokstaven Q. Du ska ha hälften så många föremål som du har barn som inte är jagare.
När starten går ska jagarna samla in alla Q genom att försöka ta de som håller i dessa. De
får i sin tur försöka göra sig av med föremålet innan jagaren tar dem, genom att ge den
vidare till ett annat barn utan föremål. Om jagaren tar en person som håller i ett föremål
får jagaren föremålet.
Leken pågår till det enbart finns två föremål kvar. De två som har dessa vinner leken och är
jagare i nästa omgång, om ni kör ytterligare en gång.

BOKSTAVEN R - RESTAURANG
Att gå på restaurang kan ju vara både flott och mysigt. Låt barnen fundera över hur deras
drömrestaurang skulle se ut. Vad skulle den servera för mat? Hur skulle väggarna se ut? Vad
skulle det spelas för musik och vad skulle personalen ha på sig?
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med delar av sina drömrestauranger. Låt de som vill
presentera för de andra.

BOKSTAVENS DJUR
Här smyger det minsann en listig räv som kanske är på jakt efter lite rester. Vad tror barnen
att räven letar efter?
Titta på filmklippet nedan för att kika på en rävunge i naturen.
https://www.youtube.com/watch?v=64plk3H46Uc

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Med levande musik från ett piano vill man självklart skapa en vacker och harmonisk ljudbild. Detta åstadkommer man genom att väggarna på restaurangen är täckta med akustikpanel. Restaurangen blir både vacker för öron och ögon. Den långa trappan upp gör att
man långsamt får börja känna in lugnet och harmonin på vägen upp.

VIKTIGA ORD
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ALFABETSLEK R
Rockringen
Deltagarna ställer sig i en ring eller på ett långt led och håller varandra i händerna. Den
som står först har en rockring i händerna.
Leken börjar med att försteman tar sig genom rockringen och lämnar den vidare i ledet.
Leken är slut när rockringen passerat alla. Om man släpper varandras händer börjar man
om.
Det är enbart tillåtet att peppa varandra när ringen skickas runt.
Det går att köra två eller flera lag mot varandra eller som en samarbetsövning.

BOKSTAVEN S - SLALOMANLÄGGNING
Att åka skidor är en häftig upplevelse, men säsongen är så kort. Därför kan man bygga inomhusanläggningar. Här finns snö året runt. Snökanoner, pistmaskiner, skidor och snäva
svängar. Här finns allt och lite till. Vad gillar barnen att göra på vintern?
Fyll de tomma bokstäverna med vad de helst av allt gör en vacker, snöig vinterdag.

BOKSTAVENS DJUR
Ser barnen sälen som susar ner för backen? Det finns tre olika arter av sälar i de svenska
haven. Gråsälen, knubbsälen och vikaren. Störst är gråsälen och minst är vikaren.
Titta på filmklippet nedan för att se sälarna som ligger och solar.
https://www.youtube.com/watch?v=pc2bmIPLtxU

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Den kurviga formen gör att byggnaden lämpar sig för slalom och inte störtlopp.
Det finns en skidbacke i Holmenkollen i Norge som är byggd precis såhär, med stålbalkar
och en vit perforerad fasad. Perforerad betyder att det är små, små hål i materialet som gör
att det nästan blir genomskinligt. Visa bilder på hoppbacken i Holmenkollen av JDS. En
annan byggnad med perforerad plåt är Bjerget av BIG där man gjort en bild av ett stort berg
med hjälp av perforeringen.
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ALFABETSLEK S
Slalom, slalom
Deltagarna ställer sig två och två i en ring.
En deltagare är själv och står mitt i ringen på en pall.
Personen som står i mitten ska tala om för de andra hur de ska stå. T.ex. rygg mot rygg, knä
mot fot, ända mot ända o.s.v. Men om personen i mitten istället säger ”Slalom, slalom!” ska
alla hitta en ny partner, även utroparen i mitten.
Den som blir själv får ställa sig på pallen i mitten.

BOKSTAVEN T - TÅGSTATION
I Sverige är järnvägsnätet 15.600 spårkilometer. På perrongerna springer människorna förbi, för att hinna hem, till någon de älskar eller kanske ut på ett äventyr.
Titta tillsammans på olika tåg genom historien. Rita en tågstation i den tomma bokstaven,
fylld av butiker och människor med husdjur och väskor.

BOKSTAVENS DJUR
Kan de se tigern som står så snällt och väntar på sitt tåg? Finns der vilda tigrar i Sverige?
Se filmklippet nedan med de majestätiska tigrarna. Där finns också fakta att fördjupa sig i.
https://www.pandaplanet.se/tigern-varldens-storsta-kattdjur

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Den här tågstationen har tunnelbaneplattformar under marken, och ett stort stationshus
ovanför marken. Huset är byggt i samma still som tunnelbanan i Paris, Art Noveau. Paris
tunnelbana kallas för Metro och byggdes för mer än 100 år sedan. Hector Guimard var en
arkitekt som ritade de vackra ingångarna till stationerna, av grönt stål och glas. Visa bilder
på dessa och på de fina stationerna som är täckta med kakel invändigt.
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ALFABETSLEK T
Ta en kotte
Deltagarna delar upp sig i par och letar sedan upp en kotte i skogen. Sedan ställer alla paren
sig i en ring, ansikte inåt. Den ena i paret står bredbent framför sin partner. Alla parens
kottar läggs i en hög mitt i ringen och lekledaren tar sedan bort en kotte.
På signal från lekledaren springer deltagarna som står bakom partnern ett varv medurs,
kryper mellan benen på sin partner, tar en kotte, och ställer sig framför kompisen.
Då lekledaren tagit bort en kotte blir ett par utan och får sitta vid sidan av till nästa runda.
Ledaren tar bort ännu en kotte och leken fortsätter. Nu är det den andres tur att springa.
Man kan även leka leken med bara en kotte i mitten, den som når den först vinner ett poäng till sitt lag. Man behöver då inte ens vara uppdelad i par utan alla står i en ring och får
en siffra 1-4. När lekledaren säger en siffra, tex 3, ska alla treor springa ett varv och krypa
mellan benen på personen som står till vänster om sig och nå först till kotten.

BOKSTAVEN U - UTKIKSTORN
Här kan man spana så långt ögat når och se Sveriges häftiga natur. Har barnen varit uppe
i något utkikstorn någon gång?
Tänk att den tomma bokstaven är en kikare som bara ser saker på bokstaven U.
Låt barnen fylla den med vad de skulle se då.

BOKSTAVENS DJUR
Hittar barnen uttern? Undrar just om den skulle våga sig hela vägen upp?
Titta på filmklippet nedan för att lära er mer om uttrar.
https://www.youtube.com/watch?v=5rhV4Mi82cU

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Här har vi en konstruktion där du verkligen kan känna hur vinden blåser. Stora mellanrum
mellan brädorna ger ett naturligt ljusinsläpp som behövs i de höga tornen.
Där uppe kan du nog känna hur det svajar under fötterna en blåsig dag. Utkikstorn finns
det många i Sverige, men åker du till Hälsingland hittar du faktiskt ett med en stuga på
toppen. Det heter Belsåstornet.
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ALFABETSLEK U
Under alla broar
Deltagarna delas in i minst två grupper. Döpt dem till grupp 1 och grupp 2. Grupperna får
sedan röra sig fritt över golvet, gärna till musik. När ledaren ropar ”Ett!” ställer alla i grupp
1 sig som broar där de står, dvs med båda fötter och händer i golvet och ryggen i en båge.
Grupp 2 ska då krypa under så många broar de hinner under en förutbestämd tid. Kanske
10-15 sekunder.
När ledaren sätter stopp får alla röra sig fritt över golvet igen tills ledaren ger ny signal.
Istället för att ropa ”ett” eller ”två” kan man ge signal på annat sätt, t.ex. en eller två signaler
med en visselpipa eller med handklappningar. Istället för att ställa sig som broar kan man
ställa sig som bockar det andra laget ska hoppa över.

BOKSTAVEN V - VÄXTHUS
Här växer det tomater och gurkor både högt och lågt. Har barnen själva odlat någon gång?
Fundera tillsammans på vad växter behöver för att växa.
I skottkärran utanför sitter en valross och myser. Kom på ett namn till den och en historia
där ni berättar hur den hamnade just där.
Den tomma bokstaven låter ni barnen fylla med valrossen och hans kompisar på v.

BOKSTAVENS DJUR
Valrossen är ett stort djur. Titta på filmklippet nedan för att lära er mer om valrossar.
https://www.youtube.com/watch?v=dNn1fEPYC2A

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Detta växthus är byggt med stora glaspartier och trä. Glaspartierna släpper in allt det solljus som växterna behöver.
Kika gärna på Eden project för att se häftiga växthus.

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

trädgårdsmästare
knippe
pära
lyllos

ALFABETSLEK V
Var är vargen?
En deltagare utses till ”Herde”, en deltagare utses till ”Varg”. Men Herden får inte veta vem
det blir. Övriga deltagare är herdens lamm och sprider ut sig. Vargen springer med mitt
bland flocken.
För det är så här, att listiga Vargen har klätt ut sig och ser ut precis som de andra lammen!
Det gäller för Herden att ta reda på vem som är Vargen.
Herden fångar in ett lamm och frågar ”Är du vargen?”. Svarar lammet ”Nej!” frågar herden
barnet vad Vargen har på sig. T ex ”Har Vargen blå tröja?” eller ”Har Vargen gröna byxor?”.
Om Herden tror sig veta av lammets svar vem som är varg måste Vargen fångas snabbt!
Annars fortsätter Herden att fånga och fråga så många lamm som behövs. Kanske Herden
har tur och fångar Vargen utan att veta om det, då måste vargen svara ”Ja!”

BOKSTAVEN W - WC
Här har vi ett rum där vi gärna är själv när nöden tränger på. Vita väggar och kanske får
man drömma sig bort en stund i badet?
Vad tycker barnen om toaletterna hos er? Finns det något sätt att få det ännu trevligare?
Låt barnen fylla sina tomma bokstäver med hur de tycker att en wc borde se ut för att det
ska vara så bra som möjligt.

BOKSTAVENS DJUR
Här kan du låta barnen komma på ett eget fantasidjur som börjar på W. Alla tillsammans
får hitta på ett namn, vart kan man hitta djuret och hur det lever.
Låt sedan alla rita varsin bild av ert djur.

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Bokstaven har skarpa kanter och väggar av trä som är täckta på insidan av ett klassiskt vitt
kakel. Kakel är ett bra material för fuktiga badrum då det inte suger åt sig vatten. Undersök
vilken färg som är vanligast i barnens badrum.
Gör ett stapeldiagram tillsammans.

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

utedass
uthus
snok
bajamaja

ALFABETSLEK W
Willem Tell Kubb
Sätt en kubb på kronan av kungapjäsen och försök pricka ner den utan att välta kungen,
det går, men det är svårt. Olika avstånd beroende på önskad svårighetsgrad.

BOKSTAVEN X - XYLOFONBUTIK
Tänk, en hel affär bara för xylofoner! Här kan man skapa vackra rytmer och melodier.
Titta tillsammans på filmklippet nedan och lyssna på musiken. Där kan vi verkligen snacka
om en stor xylofon!
https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY
Låt barnen fylla sina egna tomma bokstäver med saker som börjar på eller innehåller bokstaven X.

BOKSTAVENS DJUR
Här är minsann alla djur på rymmen. Låt barnen komma på ett eget fantasidjur som börjar
på X. Alla tillsammans får hitta på ett namn, vart kan man hitta djuret och hur det lever.
Låt sedan alla rita varsin bild av ert djur.

BYGGNADENS KONSTRUKTION
X:et är byggt av stål, som är ett mycket starkt material. Med stål kan man klara av att bygga
sneda och konstiga former - precis som ett X. Stål och metall kan också bli till plåtar, som
man kan ha på tak, stuprör m.m. Kan barnen se någonting i klassrummet/skolgården som
är gjort av stål eller metall?

VIKTIGA ORD
•
•
•

perplex
bekant
orkester

ALFABETSLEK X
Eget val
Låt barnen välja en egen lek. Kanske välja bland de lekar ni gjort tidigare under arbetet
med boken.

BOKSTAVEN Y - YOGASTUDIO
Här håller man lugnet även om taket brinner. Vet barnen vad yoga är?
Låt barnen fylla sin tomma bokstav med färger eller mönster som gör dem lugna.

BOKSTAVENS DJUR
Låt barnen komma på ett eget fantasidjur som börjar på Y. Alla tillsammans får hitta på ett
namn, vart kan man hitta djuret och hur det lever.
Låt sedan alla rita varsin bild av ert djur.

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Här har vi en byggnad med väggar av papper, de brinner enkelt. Traditionella japanska
shojiväggar byggs med rispapper, furu och bok. Inget man bygger med i fjällen!

VIKTIGA ORD
•
•
•

pappersväggar
ta en blund
still som berget

ALFABETSLEK Y
Yoga
Kör ett yogapass tillsammans för en lugn stund.
Via länken nedan hittar ni ett exempel.
https://www.youtube.com/watch?v=kwlBTEb1Btk

Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar,
avslappning samt koncentrationsteknik skapar balans mellan kropp och själ.
Yoga kommer från Indien och är minst 5000 år gammal. Ordet yoga är sanskrit
och betyder förening/balans.
alltomyoga.se

BOKSTAVEN Z - ZOO
Z är en rolig bokstav! Zebror, Zorro och Zlatan. Vad är det bästa barnen vet där ordet
innehåller just bokstaven Z? Låt barnen fundera om de sett några av de försvunna djuren
tidigare i boken. Efter läsningen kan ni tillsammans fundera på varför djuren längtar efter
friheten. Varför är det problematiskt med djur på zoo eller liknande platser?
Fyll de tomma bokstäverna med ett eget unikt zebrarandigt mönster.

BOKSTAVENS DJUR
Visste ni att alla zebror har ett eget unikt mönster på sina ränder?
Titta på filmklippet nedan för att se zebror i naturen.
https://www.youtube.com/watch?v=kjPc-ow44TE

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Här är hela byggnaden bara konstruerad av ett starkt nät, en inhägnad för en ensam zebra.
Hur brukar olika djurs inhägnader se ut på djurparker?
Titta på olika exempel.

VIKTIGA ORD
•
•

ödsligt
djurskötare

ALFABETSLEK Z
Zonjage
Det valda området delas i tre områden (eller fler!). Gränserna mellan områdena måste vara
tydliga. Markera med gatukritor eller hopprep.
När man befinner sig i ett visst område är det bara tillåtet att röra sig på ett visst sätt. I ena
får man springa som vanligt, i nästa är det bara tillåtet att hoppa på ett ben och i det sista
får man bara krypa fram. Det är fritt att röra sig fram och tillbaka över gränserna men så
fort man passerar en gräns måste man röra sig så som området bestämmer.
En deltagare får börja som jägare och får ett lekband om sig, sedan är reglerna som i vanlig
”tagen”. Den som blivit tagen får ta över lekbandet och bli ny tagare.
Även den som jagar måste givetvis röra sig på det sättet som området avgör!
Det går bra att komma på andra sätt att röra sig på. Kanske ett baklängesområde? Eller ett
grodhoppsområde?

BOKSTAVEN Å - ÅNGPANNECENTRAL
Här har vi ångpannor högt och lågt. Undrar vad all den energin går till?
Fyll den tomma bokstaven med en järnvägsräls där det tuffar ett gammalt ånglok.
Låt barnen titta på olika bilder för inspiration.

BOKSTAVENS DJUR
Åsnan står nere i ett hörn och suckar. Kanske börjar det bli varmt?
Titta på filmklippet nedan för att få lära er mer om åsnor.
https://www.svtplay.se/video/12524216/djurfakta/djurfakta-sasong-1-avsnitt-6?id=jRg3NNK

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Hela bokstaven är byggd i stadigt, rött tegel för att kunna hålla de stora pannorna. Förr
var det skottarna som byggde just många ångpannor och skottarna byggde gärna med rött
tegel.

VIKTIGA ORD
•
•
•

ventiler
rör
muttrar

ALFABETSLEK Å
Eget val
Låt barnen välja en egen lek. Kanske välja bland de lekar ni gjort tidigare under arbetet
med boken. Alfabetslek Å

BOKSTAVEN Ä - ÄPPELMUSTERI
Här är det äpplen på löpande band. Röda och gröna i en salig röra. De gör en söt och god
must. Är det något barn som smakat äppelmust? Fundera tillsammans på olika saker man
kan göra med äpplen och genomför en omröstning med barnen gällande de olika alternativ
ni kommit på. Vilket är mest populärt?
Låt barnen fylla de tomma bokstäverna med härliga äpplen i olika färger.

BOKSTAVENS DJUR
Är det inte skogens konung älgen som kikar upp bland alla äpplen? Titta på filmklippen
nedan för att få lära er mer om älgar samt se älgar som äter just äpplen.
https://www.svtplay.se/video/12465078/djurfakta/djurfakta-sasong-1-avsnitt-4?info=visa
https://www.youtube.com/watch?v=vwJ04b1E3rY

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Byggnaden har en härlig grön panel i trä på utsidan, visst passar den till alla äpplen!
Inuti är bokstaven klädd med kakel för att tåla både kladd och fukt. Fundera lite tillsammans med barnen på konstruktionen som flyttar upp äpplena.

VIKTIGA ORD
•
•
•
•

neonskyltar
ruljans
press
process

ALFABETSLEK Ä
Ärtpåsar i ringen
En rockring läggs på golvet och fylls med ärtpåsar. En deltagare ställer sig vid ringen. Övriga deltagare sprider ut sig runt om.
Personen vid ärtpåsarna ska sedan kasta ut innehållet ur ringen. En ärtpåse i taget. De övriga ska så snabbt som möjligt samla upp ärtpåsarna och lägga tillbaka dem i ringen igen.
När ringen är tom på ärtpåsar är leken över. Det går att leka denna på tid. Då gäller det att
antingen ha hunnit tömma ringen eller se till att ringen inte har blivit tömd innan tiden
är ute.
Hur många ärtpåsar som är lagom att använda i leken varierar beroende på hur många som
deltar och vilken ålder de har. Prova er fram, men mellan 25 -30 stycken kan man utgå ifrån.

BOKSTAVEN Ö - ÖDEHUS
Så kom vi till sist hit, till slutet av vårt alfabet. Här har det nog inte bott någon på länge.
Kan barnen se saker i huset som försvunnit från tidigare bokstäver?
Fundera tillsammans på olika saker som börjar på bokstaven Ö. Och även om detta inte är
öken, så låt barnen fylla sina tomma bokstäver med just det, öknar.
En plats där solen gassar och steker. Kanske kryper en liten ödla förbi?

BOKSTAVENS DJUR
Ödlor finns av många olika slag, men i Sverige finns det bara tre arter. Dessa är skogsödla,
sandödla och kopparödla. Skogsödlan är den vanligast förekommande arten här.
I filmklippet nedan hittar ni en film på en kopparödla. En ödla som ofta förväxlas med en
orm då den saknar yttre extremiteter.
https://www.youtube.com/watch?v=OC8cpSJth8U

BYGGNADENS KONSTRUKTION
Den här konstruktionen har börjat gå sönder. Hur tror ni att huset såg ut när det var nytt?
Vilken färg hade det och vad kunde man göra här? Tror ni att någon har bott här?

VIKTIGA ORD
•
•

snett och vint
nedbränt ljus

ALFABETSLEK Ö
Övningsjägare
Man börjar med att förbereda fyra olika övningar som får varsin färg. Röd övning kan vara
hopprepshoppning, gul övning kan vara kullerbyttor, grön jämfota hopp och blå att gå balans på ett streck. Man kan välja vilka övningar som helst.
Sedan får fyra deltagare bli tagare och de får ett lekband var som visar vilken övning de
tillhör. Sedan leker man tagen. Om man blir tagen av jägaren med det röda bandet beger
man sig till hopprepen och hoppar tio hopp och sedan får man vara med i leken igen. Blir
man fångad av den gröna jägaren är det raka vägen till jämfotahoppen osv.
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