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Lektion med pysselverkstad
Längd: ca 45 minuter
Ålder: 5-8 –åringar
Lektionens gång och tidsuppskattning per ämnesområde
•

•

•

•

15-20 min. Fråga och behandla kort vad avfall/skräp är och vad man borde göra med det? Berätta att de
flesta, för en själv onödiga saker, inte hör i skräpkorgen utan att någon annan kan använda dom. Fråga
vad man kan göra med kläder eller leksaker som man “vuxit ur”? (föra till lopptorg, återvinningscentralen
eller ge vidare till småsyskon/kusiner osv. leksaker kan man erbjuda till daghem eller ordna en bytesdag i
skolan, kläder till klädinsamlingslådor) Lyssna på så många svar som möjligt och komplettera vid behov.
Vad kan man göra med söndriga leksaker eller kläder? (lappa, reparera – bra att gå igenom olika sätt – sy,
tejpa, limma).
5 min. Berätta, att ifall prylen inte längre går att reparera så kan man ändå sortera och återvinna den så
att den kan användas till nya saker. Skräp som kan återvinnas kan föras till en ekopunkt – har någon besökt en ekopunkt, dit man kan föra till exempel papper, kartong och metall?
5 min. Berätta, att allra bäst skulle det vara ifall det inte alls uppstod onödigt skräp. Onödigt skräp slösar
med naturresurser, alltså sådant som vi får från naturen, som trä. Dessutom smutsar det ner naturen att
transportera behandla saker och skräpet som bildas därefter. Därför lönar det sig att undvika att köpa
onödiga saker. Av gamla saker kan man också göra nya spel eller leksaker och då behöver man inte alltid
köpa nytt. Gå kort igenom pysselinstruktionerna.
15-20 min. Pysseltid; gör en bläckfisk av gamla kläder.
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Förhandsförberedelser: Be barnen ta med sig gamla t-skjortor eller andra kläder av trikåtyg som inte längre går
att använda. Av en t-skjorta kan man göra två bläckfiskar.
Material och anvisningar:
•
•
•
•

trikåtyg
saxar, gärna så att alla har egna
Målfärg eller tusch som fastnar på tyg
(knappar och lim/nål och tråd)

Klipp en ca 30cm x 30cm tygbit och dessutom ett 30cm långt band. Av tyget som blir över klipper du småbitar. På
mitten av den stora tygbiten lägger du småbitarna och samlar ihop det till ett huvud som binds fast med bandet.
Från ytterkanten mot huvudet börjar du klippa upp fållen så att du får tentakler. Försiktigt så att de inte går av.
Om man vill kan man ännu fläta tentaklerna. Om det känns svårt att klippa tentaklerna kan man lämna fållen hel
och göra ett spöke. Måla till slut ögon och mun med tusch och/eller målfärg. Till ögon kan också limmas eller sys
knappar.
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