I SAMARBETE MED BONNIER CARLSEN FÖRLAG
SCENOGRAFI/DEKOR. TOR SVAE
TILLVERKNING. ROGER JOSEFSSON

HUR RUM FÖR BARN PÅ KULTURHUSET I STOCKHOLM
ARBETADE PEDAGOGISKT MED BARNGRUPPER I
UTSTÄLLNINGEN ABC-BOKSTAVSLEK.
GRUPPER (både bokade och i öppna verksamheten)
Vi bad alla barn klättra in i utställningen via Å:et, så dom fick ställa sig i
kö och liksom samla sig inför inträdet i den här magiska världen.
Väl igenom Å:et fick de sätta sig på en matta och så gick vi igenom lite av
det man kunde göra i utställningen:
Läsa på väggarna, leta bokstäver på golv och väggar, klättra eller sätta sig i
jättebokstäverna, läsa i böckerna som hängde eller var placerade i
utställningen. Vi visade kartan på golvet och den tillhörande boken Viktiga
kartor extra mycket. Vi visade också klossbokstäverna och sa att man
kunde prova att skriva eller bygga med dom. Scenen visade vi också och sa
att där kan man hålla ett tal, sjunga en sång eller bara sitta och läsa.
UPPDRAGET (i öppna verksamheten)
Vi hade också ett uppdrag som man kunde få göra och det hette
” De läsbara krumelurerna” och då fick man göra det här:
Om du fick lägga till en bokstav i alfabetet hur skulle den då låta?
Kolla i boken ”Viktiga Kartor”. Vilka länder hittar du som börjar på
samma bokstav som ditt namn?
På kartan i paviljongen finns det bilder på farliga djur, vilka då?
Rita det farligaste och läskigaste djuret du kan tänka dig här.
Läs boken ” Jag älskar Manne” och fråga sedan någon du inte känner vem
han/hon älskar, vad fick du för svar?
Välj en bokstav ur det hemliga bokstavsskrinet och titta sedan i ordboken
efter det krångligaste ordet som börjar på bokstaven du valde. Vilket ord
valde du?

Titta i boken ”ABC å allt om D” på sidan med handalfabetet.
Lär dig skriva ditt eget namn.

EXTRAUPPGIFTER
Snurra min värld! Plocka fram kartsnurran ( en gammal omgjord Twistersnurra Irinas anm.) och be någon hjälpa dig snurra fram var du ska sätta
händer, fötter och huvud (minst fem snurr)
Håll ett tal på i-spåket på scenen i Paviljongen för någon vuxen. Berätta
om något viktigt.
På väggen utanför Rum för Barn står en massa berättelser: välj en utav
dem och fortsätt genom att skriva minst tre meningar till.
Ja det var allt jag kommer ihåg just nu men man kan säkert hitta på
ytterligare verksamhet utifrån de böcker utställningen innehåller.
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