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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 ett käggelspel av konservburkar.
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Burkkäggelspel (gemensamt för hela klassen)

Förhandsförberedelser: Be barnen ta med tvättade konservburkar hemifrån (man kan också fråga skolköket). Ta
loss etiketterna. Lättast går det genom att blötlägga burkarna i till exempel tvålvatten. Dessutom skulle det vara
bra att någon vuxen tejpade för de vassa innerkanterna med tjockt tejp.
Material och anvisningar:
•
•
•

Konservburkar, gärna av varierande form och storlek, minst 9 st.
Penslar och tre olika färgers målfärg, t.ex. röd, blå och gul.
En sten eller en liten boll.

Måla t.ex. röda prickar på 1/3 av burkarna, blåa lodräta ränder på 1/3 och gula vågräta ränder på 1/3.
Spelets gång: Bygg torn som består av tre burkar, de största underst och de mindre ovanpå. Försök fälla tornen
med bollen eller stenen. De röda burkarna ger 3 poäng, blåa 2 poäng och de gula 1 poäng.
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